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KOMMENDE
NYHEDER

FRIT

Vejl. pris kr. 74.995,-

VALG

Frit valg . Profpris!

Kr. 34.995,-

INNOVATIVE
NYHEDER

I

NYHEDER

FJERNER
TYGGEGUMMI

Serviceaftale kr. 1.300,-

KOMMER
I Q3 2018

Leasingpris

Kr. 1.009,over 36 måneder.

NEM OG
ENKEL

NU ER DEN
HER IGEN!

Vejl. pris kr. 1.845,-

Kärchers B 40 W er en kompakt, brugervenlig og praktisk gulvvaskemaskine. B 40 W har flere funktioner, der
er med til at reducere rengøringsomkostningerne. Den
er udstyret med operativsystemet ”Intelligent Key”, som
tillader forskellige brugerprofiler. De individuelle indstillinger sørger for, at maskinen bliver nem at håndtere
for alle, samtidig med at den effektiviserer hver enkelt
vaskeproces. Ydermere undgås så godt som alle operatørfejl, og maskinens levetid forlænges.
Den kompakte B 40 håndterer smalle passager og ujævne
områder uden problemer. Maskinens lave støjniveau gør
den egnet til rengøring i støjfølsomme områder som f.eks.
sygehuse og hoteller. Ergonomisk håndtag gør den enkel
at manøvre. DOSE-sæbedosering giver den rette dosering af sæbe til hver arbejdsopgave.

*Alt dette får du med i købet
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Vedligeholdsesfrit batteri 105Ah/24V
Automatisk opfyldning af rent vand
Radialvaskehoved 55 cm eller med diskvaskehoved 51 cm
Automatisk sæbedosering
Automatisk rensning af snavsevandstanken
Kärcher Fleet (Se mere på side 12)
Innovativt KIK-system
Kärchers nye V-formede sugefod

KIRA

KOMMER
I 2019

ROBOT-GULVVASKEMASKINE

2

Kärcher præsenterer sin første robotmodel fra den
nye produktserie ”KIRA” (Kärcher Intelligent Robotic Applications). KIRA B 50-gulvvaskemaskine er
selvstyret og kan bruges på store såvel som på
små områder. Den udfører automatisk de angivne
rengøringsopgaver og kører selv til dockingstationen, hvis det bliver nødvendigt at genoplade litium-ion-batterierne, fylde rent vand på samt
tømme for snavset vand. KIRA introduceres først
i Danmark primo 2019.

■■
■■
■■
■■

Hurtig og enkel opsætning
Dockingstation
Omkostningseffektivitet
Kärcher Fleet

Introduktionspris!

Kr. 1.495,-

Kr. 34.995,-

HV 1/1 BP
Håndstøvsuger

WVP 10 ADV
Professionel vinduesvasker

SGG 1/1 BP
Tyggegummifjerner

Den nye batteridrevne håndstøvsuger HV 1/1 Bp fra
Kärcher kombinerer kraftfulde ydelser med trådløs
frihed. Takket være det alsidige tilbehør, såsom børste-, fuge- og gulvmundstykke, forlængerrør og en
fleksibel sugeslange, er HV 1/1 Bp velegnet til et utal
af forskellige arbejdsområder.

Kärchers nye professionelle vinduesvasker WVP 10
Adv er udviklet til alle, som gerne vil have det bedste
resultat. Vinduesvaskeren efterlader glatte overflader
- såsom glasdøre, spejle, glatte borde, vinduer og fliser
med et perfekt stribefrit resultat. Med WVP 10 suges
det beskidte vand væk fra overfladerne efter rengøring - og hvad der er værd at bemærke er, at denne
udgave kan bruges både vandret og lodret uden at
dryppe. Vinduesvaskeren er særlig velegnet til butikker, offentlige faciliteter, hoteller og restauranter samt
tankstationer.

Indtørret tyggegummi er et generelt problem på
fortove, terrasser, indkøbscentre, biografer, hoteller,
restauranter og mange andre besøgte områder. Med
vores batteridrevne SGG 1/1 Bp tyggegummifjerner,
har du nu en maskine til rådighed, der fjerner tyggegummi på et par sekunder.

NT 30/1 TACT TE M
Våd-/tørstøvsuger

B 300 RI
Gulvvaskemaskine

HV 1/1 Bp leveres med litium ion-batteri (18 V) der
leverer batteritid til ca. 20 min. arbejde. Arbejdes der
I eco!efficiency mode, øges arbejdstiden til over 30
minutter med reduceret arbejdsstøj. Opladningstiden
er på kun 60 minutter.

VORES
BESTSELLER
ER TILBAGE

Vejl. pris kr. 50.545,-

Introduktionspris!

Spørg efter pris

Køb vores bestseller B 40 W, og få alt det
ekstra udstyr*, du har brug for, med i købet.
B 40 W

KAN BRUGES
I ALLE
RETNINGER

NT 22/1 AP TE L
Våd-/tørstøvsuger
Kärchers nye våd-/tørstøvsuger NT 22/1 Ap
TE L med indbygget
udtag til elværktøj. Vil
imponere dig med dens
halvautomatiske filterrengøringssystem, forbedret tilbehør og lav
vægt. Takket være det
kompakte design er
støvsugeren særlig velegnet til håndværkere.

Vejl. pris kr. 1.945,Introduktionspris!

Kr. 1.245,-

Kärcher udvider sit
udvalg af sikkerhedsstøvsugere i klasse M.
En af de nye modeller
er NT 30/1 Tact Te M,
som er blevet udviklet
til brugere i byggebranchen og industrien med
store mængder fint
støv.

Vejl. pris kr. 7.395,Introduktionspris!

Kr. 4.995,-

Kärchers nye innovative batteridrevet tyggegummifjerner SGG 1/1 fjerner indtørret tyggegummi med en
kombinationen af damp og et biologisk nedbrydeligt
rengøringsmiddel lavet af vegetabilsk ekstrakt, hvilket
gør, at miljøet ikke belastes med giftige kemikalier.

Kärchers B 300 RI er Kärchers
første gulvvaskemaskine nogensinde drevet af en forbrændingsmotor. Dette muliggør økonomisk
rengøring af store gulvarealer. En
ride-on-maskine, der også
kan betjenes i feje-tilstand, hvilket giver
brugeren en høj grad
af fleksibilitet. Med
sine to sidebørster
har B 300 RI en
maksimal arbejdsbredde på 1,755 mm.

B 40 W
Varenr. 0.300-255.0/ 0.300-256.0
Arbejdsbredde cm 55/51
Vandtank, rent/snavset l 40
Kapacitet m2/t. 2.200/2.000
Drift volt Batteri 105 Ah/24V
Børstetype Radial/Disk

HV 1/1 BP
Varenr. 1.394-222.0
Volume l 0,9
Lydniveau dB(A) 69
Batteri (V) 18
Vægt (kg) 1,8
Mål (L x W x H) mm 297 x 116 x 256

WVP 10 ADV
Varenr. 1.633-560.0
Volume ml 200
Batteritid min. 30
Opladningstiden min. 60
Vægt (g) 750
Arbejdsbredde mm 280

NT 22/1 AP TE L
Varenr. 1.378-610.0
Luftgennemstrømning l/sek. 71
Vakuum mbar 255
Volumen l 22
Effekt W 1.300

NT 30/1 TACT TE M
Varernr. 1.148-235.0
Luftgennemstrømning l/sek. 71
Vakuum mbar 255
Volumen l 22
Effekt W 1.300

B 300 RI
Varenr. 1.480-235.2
Vandtank, rent/snavset l 300/300
Kapacitet M2/t. 16.550
Arbejdsbredde m/2 sidebørster mm 1.755
Vægt (kg) 1.750
Arbejdsbredde mm 280
Mål (L x W x H) mm 2.400 x 1.540 x 1.760

KOMMER
2019

SGG 1/1 BP
Varenr. 1.092-900.0
Lydniveau dB(A) 70
Batteritid timer 8
Opladningstiden timer 4
Vægt (kg) 9,5
Batteri (V/Ah) 14,8/9
Mål (L x W x H) mm 250 x 300 x 550

* Servicepriserne er baseret på maks. 500 driftstimer årligt på inspektionsniveau og 1 årligt besøg af en servicetekniker.
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KÄRCHER SÆTTER ERGONOMI
I HØJSÆDET

HDS 7/16 C

HDS 5/15 UX

Meget brugervenligt og praktisk opretstående design, som er nem at transportere.
■■ Indbygget slangetromle.
■■ Finmasket vandfilter til beskyttelse af
højtrykspumpen.

Den enestående ØKO-mode sikrer miljøvenlig og
økonomisk drift. Brugervenlig takket være
enknapsbetjeningen. Fremragende manøvredygtighed takket være to store baghjul og drejelige
forhjul.

EASY!FORCE
FORDI DU SKAL
HAVE KRÆFTER
TIL ANDET END
HØJTRYKSRENSNING

er bl.a., at trykgrebet på pistolen sidder bagpå og ikke foran
som hidtil. På den måde vil vandtrykket holde grebet sammenlukket af sig selv. Brugeren slipper dermed for at holde
hånden krampagtigt samlet om håndtaget.

Olie- og fedtrengøringsmiddel
RM 31 10 l
Fjerner fedt, olie, tjære og sod.
Fosfatfri, siliconefri samt NTA-fri.
Biologisk nedbrydelig (Tensider).
Velegnet til olieudskiller.
Varenr. 6.295-068.0, 10 l - kr. 678,-

Scan koden, og se,
hvordan det virker!!!

Maskinbeskyttelse
RM 110 1 l
Dette er den perfekte løsning til din
hedvandsrenser for beskyttelse
imod tilkalkning.
Varenr. 6.295-331.0, 1 l - kr. 95,Effektiv alkalisk rengøringsmiddel
RM 81 10 l
Fjerner kraftig tilsmudsning af olieog fedt samt mineralske pletter.
Fosfatfri, siliconefri. Biologisk nedbrydelig (Tensider).
Varenr. 6.295-556.0, 10 l - kr. 701,-

HEDVANDSRENSERE

HDS 8/18-4 C CLASSIC

En kraftfuld hedvandsrenser i Compact-klassen. Classicudgaven varmer maks. op til 80°C. Der skal således ikke
tilsættes maskinbeskyttelse mod kalk.
■■ 4-polet elektrisk motor.
■■ Easy!Force-håndtag.

■■ Eco!efficiency-funktion - økonomisk og
miljøvenlig selv ved længere tids brug.
■■ Sikker og stor opbevaringsplads
til udstyr, tilbehør og
rengøringsmidler.
Vejl. pris kr. 20.895,-

Kärcher går forrest og revolutionerer forståelsen af professionelle højtryksrensere. Med lanceringen af vores nye
Easy!Force-koncept redefinerer vi værdien af, hvad det vil
sige at arbejde med en professionel højtryksrenser. Det nye

I

Vejl. pris kr. 28.995,-

Vejl. pris kr. 29.995,-

Profpris!

Kr. 12.595,-

Profpris!

Kr. 17.995,-

Profpris!

Kr. 17.995,-

Serviceaftale kr. 1.130,-

Serviceaftale kr. 1.641,-

Serviceaftale kr. 1.641,-

HDS 9/17-4 CX

HDS 10/20-4 M

■■ Eco!efficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig.
■■ Indbygget slangetromle med 15 m højtryksslange.
■■ Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer,
giver længere levetid og lave serviceomkostninger.

■■ Med eco!efficiency-funktion arbejder maskinen
med den mest økonomiske temperatur (60°C) ved fuld vandgennemstrømning.
■■ 4-polet elektrisk motor med trecylindret
aksialpumpe.

Med HDS 9/17-4 CX får du en kompakt maskine med en
stor maskines ydelse. Hedvandsrenseren kan anvendes i
både auto- og entreprenørbranchen såvel som i mindre
landbrug.

En meget brugervenlig højtryksrenser med et display,
der viser status for vand, spænding, olie, brændstof
m.m. Velegnet til kommunal og offentlig sektor, landbrug, industri, bygge- og anlæg m.m.

Vejl. pris kr. 39.395,-

HDS 12/18-4 S

En kraftfuld højtryksrenser til rengøring, der kræver
optimal ydeevne. Velegnet til vask af større landbrugsmaskiner, entreprenørmateriel m.m.
■■ Display som viser alle nødvendige oplysninger
for optimal ydelse.
■■ Nøjagtig doseringspumpe sikrer et lavere
kemiforbrug til gavn for miljøet.

Vejl. pris kr. 43.395,-

Vejl. pris kr. 49.495,-

Profpris!

Profpris!

Profpris!

Serviceaftale kr. 1.641,-

Serviceaftale kr. 1.130,-

Serviceaftale kr. 1.130,-

Kr. 20.995,-

Kr. 21.995,-

Kr. 27.995,-

Leasingpris

Leasingpris

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Kr. 634,-

Kr. 605,-

Kr. 807,-

HDS 1000 BE

HDS 13/20 DE TRAILER

HDS 2000 SUPER

■■ Brænderen slukker automatisk ved for lav
vandstand eller overophedning.
■■ To indbyggede diesel- og benzintanke sikrer,
at man kan arbejde i lang tid.

■■ 500 liters vandtank til rengøring op til 30 minutter
med fuld tryk.
■■ Kan også bruges til kemifri ukrudtsbekæmpelse.

■■ Ideel for to brugere grundet 2-pumpesystemet.
■■ Maskine med stor vandmængde 32 l/m.

Kraftfuld hedvandsrenser med Honda benzin-motor
samt elektrisk starter, som arbejder uafhængigt af
strømforsyningen.

Den nye konfigurerbare HDS-trailer kombinerer ekstraordinær mobilitet og brugervenlighed. Dette er den ideelle løsning til kommuner, industri og byggeri.

Kraftfuld og effektiv højtryksrenser designet til at klare
vanskelig rengøring inden for eksempelvis landbrug samt
industri.

Vejl. pris kr. 43.395,Vejl. pris
pris kr. 80.695,80.695,-

Leasingpris

Kr. 634,over 36 måneder.

Profpris!

Kr. 21.995,Serviceaftale kr. 1.130,-

Tilbehør til din hedvandsrenser - HDS 10/20-4M
En hedvandsrenser kan anvendes til mange forskellige opgaver - opgaver
der måske kræver forskelligt tilbehør. Kärcher har et meget bredt program af tilbehør, og herunder er vist 4 eksempler på typisk tilbehør til

vores populære HDS 10/20-4M. Tilbehøret findes naturligvis til alle vore
hedvandsrensere. Kontakt Kärcher eller din lokale forhandler for information om tilbehøret til netop din maskine.

TILBEHØR

4

Roto-Jet
Roto-Jet roterende punktstråle, 10 gange større rengøringskraft
Varenr. 4.114-027.0 - kr. 1.103,-

Forlængerslange 10 meter
Slidstærk højtryksslange med dobbelt stålforstærkning og
EASY! Lock-forskruning i begge ender og ANTI! Twist.
Varenr. 6.110-034.0 - kr. 993,-

Skumdyse 1 l
Kort, praktisk skumlanse med justerbar sprøjtevinkel med 1 liter beholder.
Ideel til skumudlægning på køretøjer på grund af dets kompakte design.
Varenr. 2.112-017.0 - kr. 951,-

Fleksibelt strållanse, 1.050 mm
Med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig
perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder.
Varenr. 4.112-035.0 - kr. 2.124,-

l

Find det rette tilbehør til din maskine på www.karcher.dk.

Vejl. pris kr. 377.545,-

Profpris!
Profpris!

Kr.
Kr.49.995,49.995,-

Vejl. pris kr. 116.745,-

Profpris!

Profpris!

Serviceaftale kr. 3.430,-

Serviceaftale kr. 3.430,-

Kr. 250.000,-

Serviceaftale kr. 1.243,-

Kr. 69.995,-

Leasingpris

Leasingpris

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Kr. x.xx,1.441,-

HEDVANDSRENSERE
Tekniske data
Strøm
Vandmængde
Arbejdstryk
Regulerbar temperatur
Brændstofkapacitet
Højtryksslange
HEDVANDSRENSERE
Tekniske data
Strøm
Vandmængde
Arbejdstryk
Regulerbar temperatur
Brændstofkapacitet
Højtryksslange

Kr. 6.617,-

Kr. 2.191,-

V/kW
l/t.
bar
°C
l

HDS 5/15 UX
Varenr. 1.064-913.0
230/2,7
450
150
Ikke regulerbar 60
6,5

HDS 7/16 C
Varenr. 1.173-900.0
400/4,7
270-660
30-160
0/155
15

HDS 8/18-4 C CLASSIC
Varenr. 1.174-907.0
400/6,0
300-800
30/180
0/80
15

HDS 9/17-4 CX
Varenr. 1.174-908.0
400/6,5
350-900
30-170
0/155
15

HDS 10/20-4 M
Varenr. 1.071-900.0
400/7,8
500-1.000
30-200
0/155
25

m

15

10

10

15

10

V/kW
l/t.
bar
°C
l
m

HDS 12/18-4 S
Varenr. 1.071-914.0
400/8,4
600-1.200
30-180
0/155
25
10

HDS 1000 BE
Varenr. 1.811-942.0
Motor: Honda - benzin
450-900
40-210
98/80
Motoreffekt: (kW): 13
15

HDS 13/20 DE TRAILER
Varenr. 1.524-952.2
Motor: Yanmar - diesel
900-1.300
50-200
0-85/98
Motoreffekt: (kW): 19
30

HDS 2000 SUPER
Varenr. 1.071-934.0
400/2x6,7
800-1.850
30-180
80/98
25
15

* Servicepriserne er baseret på maks. 500 driftstimer årligt på inspektionsniveau og 1 årligt besøg af en servicetekniker.

5

2. HALVÅRSKATALOG 2018

I

KOLDTVANDSRENSERE
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DRIFTSIKKERHED, FLEKSIBILITET OG RENGØRINGSKRAFT I SÆRKLASSE
Kärcher præsenterer nu den nye M-klasse.
Ingeniørerne i Stuttgart har haft fokus på robusthed og
driftsikkerhed. Samtidig har man taget ekstra højde for

Praktisk - hvor som helst. HD 5/12 CX Plus
kan anvendes lodret og vandret, har gennemtænkt opbevaring af tilbehør og er let
at transportere og opbevare.

Denne kompakte, lette og alsidige koldtvandsrenser imponerer med sin fremragende mobilitet. Den har lang levetid takket være messingcylinderhovedet og automatisk trykaflastning.

■■ Praktisk håndtag, som gør maskinen
let at flytte.
■■ Praktisk opbevaring til tilbehør.
■■ Slangerulle med 15 meter
højtryksslange.

■■ Stort tilgængeligt vandfilter beskytter
pumpen mod smudspartiker.
■■ Pressure Relief, som beskytter højtrykspumpen og forlænger levetiden.

Vejl. pris kr. 8.545,-

Højtryksrenseren kan bruges både vertikalt og
horisontalt.
Leveres uden tilbehør (lanse, slange og håndtag
skal købes særskilt).
■■ Nem at montere på væggen.
■■ Stort vandfilter beskytter pumpen.

Vejl. pris kr. 8.995,-

Profpris!

NYHED

Vejl. pris kr. 8.645,-

Profpris!

Kr. 5.495,-

KOLDTVANDSRENSERE

HD 7/17 M ST

HD 5/17 C PLUS

HD 5/12 CX PLUS

I

Profpris!

Kr. 6.695,-

Kr. 5.995,-

brugernes behov for fleksibilitet. Som noget nyt præsenteres maskinerne i en væghængt udgave.

HD 8/18-4 M PLUS

HD 10/25-4 S PLUS

■■ Roto-Jetdyse inkluderet.
■■ Med servokontrol i håndtaget for
regulering af vandmængde og tryk.

■■ Forstærket, brudsikkert plastchassis.
■■ Slukker i tilfælde af manglende vandtilførsel.

Kraftig driftsikker højtryksrenser. Maskinen er bl.a.
udstyret med en robust 4-polet langsomtgående
motor.

Vejl. pris kr. 14.795,-

Opretstående koldtvandsrenser. Servopress til
regulering af tryk og vandmængde direkte på
pistolen.

HD 13/18-4 S PLUS

Denne koldtvandsrenser er landmandens bedste
ven. Den er brugervenlig og arbejder ved et tryk
på 180 bar og en maks. gennemstrømning på op
til 1.300 l/t.
■■ 4-polet, vandkølet elektrisk motor.
■■ Standardtilbehør 25 grader dyse og Roto-Jet.

Profpris!

Kr. 9.995,-

NYHED
Vejl. pris kr. 14.795,-

Vejl. pris kr. 23.895,-

Profpris!

Kr. 9.995,-

Vejl. pris kr. 24.945,-

Profpris!

Profpris!

Serviceaftale kr. 1.130,-

Serviceaftale kr. 1.130,-

Kr. 13.995-

Kr. 14.495-

NYHED
HD 8/23 G

15 %

MERE KRAFT

Den nye HD 8/23 G har en betydeligt vandmængde på 800 l/h. Højtryksrenseren er
udstyret med en kraftig forbrændingsmotor
og kræver derfor ikke strømforsyning. Dette
gør den ideel til brug i byggeri, industri og
landbrug.
■■ Kan bruges uafhængigt af strømforsyningen takket være kraftige
benzinmotorer.
■■ Maskinen er selvsugende og
kan derfor trække vand op
fra f.eks. vandtank, søer
eller havnebassin.

HD 20/15-4 CAGE PLUS

Cage Super Class er udviklet til grov rengøring
med ekstra meget vand.
■■ Ideel til landbrug og byggeri.
■■ Med robust ramme.

Ved et tryk på op til 500 bar fjerner HD 9/50-4 CAGE
selv det mest hårdføre snavs. Det robuste "cage"-design
beskytter maskinen hele vejen rundt og sikrer, at den
kan læsses med kran.
■■ Driftssikker krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk.
■■ Tilbehør og værktøjer opbevares i et beskyttet rum.

Vejl. pris kr. 53.345,-

Vejl. pris kr. 86.195,-

Profpris!

Profpris!

Kr. 25.995,-

Vejl. pris kr. 19.145,-

HD 9/50-4

Kr. 49.995-

Serviceaftale kr. 1.470,-

Profpris!

Kr. 12.995,-

Tilbehør til din højtryksrenser - HD 8/18-4 M Plus
En højtryksrenser kan anvendes til mange forskellige opgaver - opgaver
der måske kræver forskelligt tilbehør. Kärcher har et meget bredt program af tilbehør, og herunder er vist 4 eksempler på typisk tilbehør til

vores nyhed HD 8/18. Tilbehøret findes naturligvis til alle vore højtryksrensere. Kontakt Kärcher eller din lokale forhandler for information om
tilbehøret til netop din maskine.

TILBEHØR

6

FR 30 ME Overfladerenser i metal
Ideel til større overflader både lodret og vandret. Husk dysesæt, som passer til din højtryksrenser.
Varenr. 2.111-013.0 Vejl. pris 4.550,-

Lanse
Drejeligt 1.050 mm
Varenr. 4.112-000.0 - kr. 841,-

FRV 30 Overfladerenser
Med indbygget sug til flytning af det beskidte vand inkl. 5 m
slange. Husk dysesæt, som passer til din højtryksrenser.
Varenr 2.111-010.0 Vejl. pris 4.668,-

Skumdyse 1 l
Kort, praktisk skumlanse med justerbar sprøjtevinkel med 1
liter beholder. Ideel til skumudlægning på køretøjer på grund
af dets kompakte design. Varenr. 2.112-017.0 - kr. 951,-

l

Find det rette tilbehør til din maskine på www.karcher.dk.

KOLDTVANDSRENSERE
Tekniske data
Strøm
Vandmængde
Arbejdstryk
Maks. tryk
Højtryksslange
Standarddyse
KOLDTVANDSRENSERE
Tekniske data
Strøm
Vandmængde
Arbejdstryk
Maks. tryk
Højtryksslange
Standarddyse

Leasingpris

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Kr. 749,-

V/kW
l/t.
bar
bar
m

V/kW
l/t.
bar
bar
m

Kr. 1.441,-

HD 5/12 CX PLUS
Varenr. 1.520-902.0
230/2,5
500
120
175
15
3-vejsdyse og Roto-Jet

HD 5/17 C PLUS
Varenr. 1.520-941.0
230/3
480
170
200
10
3-vejsdyse og Roto-Jet

HD 7/17 M ST
Varenr. 1.151-950.0
400/4,2
700
170
220
Ingen
Ingen

HD 8/18-4 M PLUS
Varenr. 1.524-972.0
400/4,6
760
30-180
230
10
25 grader dyse og Roto-Jet

HD 10/25-4 S PLUS
Varenr. 1.286-913.0
400/9,2
500-1.000
30-250
275
10
25 grader dyse og Roto-Jet

HD 13/18-4 S PLUS
Varenr. 1.286-932.0
400/9,2
650-1.300
30-180
198
10
25 grader dyse og Roto-Jet

HD 8/23 G
1.187-902.0
Benzin
800
230
280
10
25 grader dyse

HD 20/15-4 CAGE PLUS
1.353-906.0
400/11
500/2.000
30/150
190
15
25 grader og Roto-Jet

* Servicepriserne er baseret på maks. 500 driftstimer årligt på inspektionsniveau og 1 årligt besøg af en servicetekniker.

HD 9/50-4
Varenr. 1.367-156.0
400/15
500-900
150-500
640
10
25 grader dyse
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EN ADAPTER TIL
ALLE LØSNINGER
Kärcher tilbyder hele 8 Easy!Lock-adaptere, der sikrer,
at de ældre, eksisterende maskiner og alt eksisterende
tilbehør fortsat kan anvendes sammen med de nye Easy!Force-maskiner og alt det nye tilbehør.

I

KÄRCHER SERVICE

KÄRCHER-SERVICE - DET BEDSTE FOR DIG OG DIN MASKINE

Alle adaptere og deres anvendelsesområder er nævnt
nedenfor.*

EASY!Lock – Adapter 1
Varenr. 4.111-029.0
Adapter til tilslutning af højtryksslanger med EASY!Lock og højtryksslanger
med M 22 x 1,5 tilslutning.
Varenr.: 4.111-029.0 Pris kr. 165,-

EASY!Lock – Adapter 2
Varenr. 4.111-030.0

Varenr.: 4.111-030.0 Pris kr. 179,-

Adapter til tilslutning af højtryksrensere/højtrykspistoler med M 22 x 1,5
tilslutning og højtryksslanger med
EASY!Lock.
EASY!Lock – Adapter 3
Varenr. 4.111-031.0

Varenr.: 4.111-031.0 Pris kr. 221,-

Adapter til tilslutning af højtrykspistoler med M 22 x 1,5 og strålerør eller
Servo Control-regulator med
EASY!Lock.
EASY!Lock – Adapter 4
Varenr. 4.111-032.0
Adapter til tilslutning af højtrykspistoler med AVS-drejeled og EASY!Force-højtrykspistol..

Varenr.: 4.111-032.0 Pris kr. 207,-

EASY!Lock – Adapter 5
Varenr. 4.111-033.0

Adapter til tilslutning af højtryksslanger med M 22 x 1,5 tilslutning og
EASY!Force-højtrykspistol/højtryksrensere med EASY!Lock.

VEDLIGEHOLDELSESAFTALE
Kärchers Vedligeholdelsespakke indeholder udover Inspektionspakken, desuden forebyggende vedligehold og præventiv udskiftning af
reservedele*) i overensstemmelse med fabrikantens serviceplan for
produktet. Servicerapport, der viser maskinens tilstand og udførte
arbejde, udarbejdes ved hvert besøg og servicemærkat påsættes
maskinen, med anbefaling til næste servicebesøg. Hvis maskinen har
behov for reparation, kan dette som regel gennemføres på stedet,
men er ikke indeholdt i aftalen. Der ydes desuden 15% rabat på
øvrige reserve- og sliddele, der købes udover aftalen.

EASY!Lock – Adapter 7
Varenr. 4.111-035.0

I forlængelse af denne serviceaftale, tilbyder vi desuden komplet
produktgaranti i op til 2 år fra købsdatoen.

Adapter til tilslutning af EASY!Force-højtrykspistol og strålerør med
M 22 x 1,5 tilslutning.
Varenr.: 4.111-033.0 Pris kr. 234,-

EASY!Lock – Adapter 6
Varenr. 4.111-034.0

Varenr.: 4.111-034.0 Pris kr. 179,-

INSPEKTIONSAFTALE
Kärchers Inspektionspakke omfatter minimum én årlig sikkerhedsmæssig og funktionel gennemgang af maskinen, påkrævet og i henhold til gældende lovgivning. Servicerapport udarbejdes ved hvert
besøg og servicemærkat påsættes maskinen, med anbefaling til
næste servicebesøg. Hvis maskinen har behov for reparation eller
præventiv vedligeholdelse, kan dette som regel gennemføres på stedet, men er ikke indeholdt i aftalen. Der ydes desuden 10% rabat på
reserve- og sliddele.

FULLSERVICE
Med Kärchers Full Service-pakke modtager du det højeste service
niveau og derudover alle nødvendige tiltag for at garantere en sikker, økonomisk og pålidelige drift af maskinen. Kärchers Full Servicepakke indeholder minimum én årlig sikkerhedsinspektion, forebyggende vedligeholdelse og garanti på produktet i hele aftalens løbetid. Kärcher service sørger således for løbende at tilse maskinen i
henhold til serviceplanen, for at undgå maskinstop og reparerer
uden merudgift, de pludseligt opståede defekter omfattet af
Kärchers garantibetingelser (misligholdelse eller forkert brug, er ikke
dækket af garantien). Servicerapport, der viser maskinens tilstand
og udførte arbejde, udarbejdes ved hvert besøg og servicemærkat
påsættes maskinen, med anbefaling til næste servicebesøg. Der ydes
desuden 15% rabat på øvrige reserve- og sliddele, der købes udover
aftalen.
Produktgaranti i hele aftalens længde, på op til 6 år fra købsdatoen

* Eksempler på reservedele indeholdt i de enkelte aftaler er doseringsslanger og
beholdere, motor- og pumpedele, dyser, olie, filtre, stempler, gummimembraner,
pakninger, skruer, møtrikker og låseskiver. Det er til enhver tid fabrikantens anbefalinger og servicemanual for produktet, der er gældende for, hvilke reservedele der er
indeholdt i serviceaftalen.

Adapter til tilslutning af strålerør med
M 18 × 1.5 tilslutning og dyser med
EASY!Lock.
Varenr.: 4.111-035.0 Pris kr. 207,-

EASY!Lock – Adapter 8
Varenr. 4.111-036.0
Adapter til tilslutning af strålerør med
EASY!Lock og dyser med
M 18 x 1,5 tilslutning.
Varenr.: 4.111-036.0 Pris kr. 179,-

* Alle højtryksrensere med gammel tilslutning kan for eksempel hurtigt konverteres til det nye EASY!Lock-system ved hjælp af adapter nr. 2.

8

Ekstra service
Kärcher tilbyder, som supplement til serviceaftalerne,
løbende levering af rengøringsmidler samt sliddele, der
forbruges i forbindelse med normal brug (eksempler er
bl.a. børster, sugelæber, batterier). Vi ønsker, at vores kunder skal kunne koncentrere sig om at levere det bedste
resultat til deres kunder, med effektive og pålidelige maskiner - uden afbrydelser.
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GULVVASKEMASKINER - DER
GIVER SKINNENDE RENE GULVE!

BD 30/4 C BP PACK

BR 30/4 C + MF

Den innovative og kraftfulde maskine
på kun 11,5 kg er ideel til rengøring af alle
hårde overflader.
■■ 10 gange større børstetryk end ved
manuel rengøring.
■■ Tørrer både forlæns og baglæns,
hvilket gør, at gulvet bliver tørt
lige med det samme.
■■ Microfiber-børste/rulle medfølger.

Med sine kun 20 kg er denne gulvaskemaskine
ultra fleksibel. Med vedligeholdelsesfrit
litium-batterier og diskbørste rengør
BD 30/4 C BP PACK små områder på
meget kort tid.
■■ Nem at transportere mellem
forskellige rengøringsopgaver.
■■ Aftagelig tank til hurtig og nem
påfyldning og tømning.

I

GULVVASKEMASKINER

BR 40/10 C ADV

Denne gulvvaskemaskine er ideel til små arealer
og områder med mange møbler
og inventar.
■■ Alle komponenter er hurtigt
og let tilgængelige.
■■ Ergonomisk håndtag.
■■ Støjsvag.
■■ Knap til regulering af
børstetrykket, så det
passer til alle overflader.

Vejl. pris kr. 13.045,Vejl. pris kr. 24.295,-

Med Kärcher-gulvvaskemaskiner bliver gulvene rene og
pletfrie. Garanteret skinnende resultat. Vores all-rounders
og specialmaskiner udfører alle former for rengøring,
hurtigt og økonomisk.

Vejl. pris kr. 23.495,-

Profpris!

Kr. 8.995,-

Profpris!

Kr. 11.995,-

Serviceaftale kr. 1.641,-

BR 35/12 C BP PACK

Aldrig har det været så let at komme ind i hjørner
og rundt om forhindringer, som det er med
BR 35/12 C. Maskinen har vundet utallige
priser for sit design og sin brugervenlighed.

Vejl. pris kr. 31.595,-

■■ BR 35/12 C har mulighed for at køre
et eco!efficiency-program, som giver
op til 50 % længere drifttid.
■■ 180o drejeligt vaskehoved.
■■ Effektivt litium-ion-batteri.

Profpris!

Kr. 19.995,-

Profpris!

Kr. 14.995,Serviceaftale kr. 1.641,-

BD 38/12 C BP PACK

Med denne gulvvaskemaskine bliver mindre tilgængelige
områder professionelt og effektivt rengjort.
■■ Pålidelig disc-teknologi.
■■ Effektivt litium-ion-batteri.
■■ Aftageligt skidtvandstank.

BR 45/22 C BP PACK

BR 45/22 C BP PACK er storebror til vores bestseller
BR 35/12. Denne nye maskine har større vandkapacitet og er derfor velegnet til mellemstore opgaver.
■■ Tankkapacitet 22 liter.
■■ Vaskebredde 45 cm.
■■ Vedligeholdelsesfrit litium-ion-batteri.

Serviceaftale kr. 1.641,-

Vejl. pris kr. 35.345,-

Vejl. pris kr. 31.595,-

Vejl. pris kr. 50.545,-

Profpris!

Profpris!

Profpris!

Serviceaftale kr. 1.641,-

Serviceaftale kr. 1.641,-

Serviceaftale kr. 1.130,-

Kr. 19.995,-

Kr. 19.995,-

Kr. 28.995,-

Leasingpris

Kr. 836,over 36 måneder.

BD 43/25 C BP

Denne gulvvaskemaskine er ideel til mellemstore arealer.
Det ergonomiske håndtag med EASY Kontrolpanel gør
det nemt at manøvrere maskinen.
■■ Leveres med batteri og lader.
■■ Home-Base-system.
■■ Arbejdsbredde på 43 cm.

BDS 43/180 C ADV

Single-disc-maskine til let rengøring og vedligeholdelse af mindre og mellemstore arealer. Kan bruges
på både hårde og tæppebelagte
overflader.
■■ Støjsvag.
■■ Særdeles robust design.
■■ Perfekt til opskuringsopgaver.

Vejl. pris kr. 34.895,Profpris!

Kr. 22.995,-

TILBEHØR
Padholder, 355 mm
Til rengøring med pads. Ideel til diamantpads og opskuringsopgaver.
Varenr. 6.907-150.0 - kr. 1.379,-

Sugelæber
1 sæt sugerlæber til udskiftning.
Varenr. 4.037-059.0 - kr. 483,-

Pad rød, medium blød, 356 mm
5 pads - mellembløde, røde. 356 mm diameter. Til rengøring
af alle slags gulve.
Varenr. 6.369-003.0 - kr. 455,-

Universal-rengøringsmiddel RM 69 ASF 10 liter
Effektivt rengøringsmiddel til alle tyber gulve,
fjerner olie, sod og mineralsk snavs.
Varenr. 6.295-120.0 - kr. 469,-

10

l

Find det rette tilbehør til din maskine på www.karcher.dk.

GULVVASKEMASKINER
Tekniske data
Arbejdsbredde
Vandtank, rent/snavset
Kapacitet
Drift
Børstetype

Kr. 8.995,-

Maskinen er vist med
ekstra tilbehør.

over 36 måneder.

og sæber. Herunder er vist 4 typiske eksempler til vores populære BD
38/12 C. Tilbehøret findes naturligvis til alle vore gulvvaskemaskiner.

Profpris!

Kr. 7.995,-

Kr. 663,-

En gulvvaskemaskine anvendes på forskellige gulvtyper og overflader,
som hver især kræver forskellig behandling og dermed tilbehør og sæbe
til maskinen. Kärcher har et meget bredt program af tilbehør, reservedele

Vejl. pris kr. 12.045,-

Profpris!

Leasingpris

GULVVASKEMASKINER
Tekniske data
Arbejdsbredde
Vandtank, rent/snavset
Kapacitet
Drift
Børstetype

■■ Til effektiv rengøring, selv af store arealer.
■■ To robuste, ovale aluminumsbjælker
skaber god balance og gør den nem at
arbejde med.
■■ Kan også anvendes i støjfølsomme
områder (f.eks. hoteller, sygehuse
og kontorer).

Vejl. pris kr. 11.495,-

Serviceaftale kr. 1.130,-

Tilbehør til din gulvvaskemaskine - BD 38/12 C

BDS 51/180 C ADV

Single-disc-maskinen er ideel til grundig
rengøring af hårde og elastiske samt tæppebelagte gulve. Maskinen kan også
anvendes på større arealer takket være en
arbejdsbredde på 508 mm og den kraftfulde 1.400 W

cm
l
m2/t.
volt

cm
l
m2/t.
volt

Maskinen er vist med
ekstra tilbehør.

BR 30/4 C + MF
Varenr. 1.783-223.0
30
4/4
200
220-240
Radial

BR 35/12 C BP PACK
Varenr. 1.783-450.0
35
12/12
1.400
Litium-ion-batteri
Radial

BD 38/12 C BP PACK
Varenr. 1.783-430.0
38
12/12
1.500
Litium-ion-batteri
Disk

BR 40/10 C ADV
Varenr. 1.783-311.0
40
10/10
400
220-240
Radial

BD 43/25 C BP
Varenr. 1.515-400.0
43
25/25
1.720
Batteri - 24 v / 76 Ah
Disk

BD 30/4 C BP PACK
Varenr. 1.783-230.0
28
3/4
900
Litium-ion-batteri
Disk

BR 45/22 C BP PACK
Varenr. 1.783-460.0
45
22/22
1.800
Litium-ion-batteri
Radial

BDS 51/180 C ADV
Varernr. 1.291-227.0
51 cm
Børstehastighed: 180 o/m.
Spænding: 220-240 v
Disk

* Servicepriserne er baseret på maks. 500 driftstimer årligt på inspektionsniveau og 1 årligt besøg af en servicetekniker.

BDS 43/180 C ADV
Varenr. 1.291-226.0
33 cm
Børstehastighed: 180 o/m.
Spænding: 220-240 v
Disk
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FLÅDESTYRING
DU STYRER DIN FORRETNING. VI SIKRER DIG DET OVERBLIK,
DU HAR BRUG FOR. Kärcher Fleet er den innovative metode
til professionel materielstyring fra den globalt førende
udbyder af rengøringsteknologi. Den enestående, omfattende og fremtidsorienterede løsning er udviklet i samarbejde
med førende rengøringsfirmaer. Kärcher Fleet leverer de

BD 50/50 C BP CLASSIC

Kärcher BD C 50/50 Bp Classic-gulvvaskemaskine
er udviklet til at klare hverdagens opgaver i forbindelse med professionel rengøring. På trods af
størrelsen er denne maskine nem at betjene, og
brugervenligheden er i top.

oplysninger, der er relevante for rengøringslederne, så
de kan få et samlet overblik over maskiner, personale og
opgaver. På det grundlag kan processerne optimeres, fordi
der opnås større effektivitet i udførelsen af de forskellige

■■ Stor tank i kompakt design.
■■ Stor arbejdsbredde med 51 cm.
■■ Enkelt og økonomisk valg
til en perfekt rengøring.

B 40 W BP PACK + D51

■■
■■
■■
■■

■■ Trinløs fremad og baglæns drift.
■■ Kan konfigureres til mange forskellige
rengørinsopgaver.
■■ Vedligeholdelsesfri batteripakke.
■■ Støjsvag i eco!efficiency Mode.

Denne kompakte, brugervenlige, praktiske og batteridrevne walk-behind-gulvvaskemaskine er udstyret
med EASY-kontrolpanel samt ergonomisk håndtag, der
gør den let at manøvrere.
Støjsvag i eco!efficiency Mode.
Stor kapacitet.
Forberedt til tankrensningssystem.
Vaskehoved R55.

Profpris!

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Kr. 922,-

Kompakt, brugervenlig, batteridrevet walk-behindgulvvaskemaskine med valsebørste, 60 liter tank,
55 cm arbejdsbredde og justerbart børstetryk. Ideel
for flader på 1.000-2.500 m².
Trinløs fremad og baglæns drift.
Kan konfigureres til forskellige rengøringsopgaver.
Vedligeholdelsesfri batteripakke.
Støjsvag maskine i eco!efficiency Mode.

■■ Selvkørende stand-on-maskine.
■■ Eco!efficiency-tilstand sparer tid, energi, vand
og rengøringsmiddel.
■■ Automatisk vandpåfyldning.

Vejl. pris kr. 99.945,-

Profpris!

Profpris!

Serviceaftale kr. 1.470,-

Serviceaftale kr. 1.300,-

Serviceaftale kr. 1.641,-

Kr. 61.995,-

Kr. 71.995,-

Leasingpris

Leasingpris

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Kr.1.787,-

Enkel betjening.
Kompakt og slankt design.
Ekstem manøvredygtig.
Ekstra tilbehør: Pre-sweep-moppe.

Kr. 2.075,-

B 150 R BP PACK SB + R 75

B 250 R BP PACK SB + R 120

■■ Påfyldning af vand stopper automatisk, når 		
tanken er fuld.
■■ Opsamlingsbeholder til snavs, spåner, grus m.m.
■■ Arbejdshastighed på op til 10 km/t.

■■ Stort udvalg af tilbehør.
■■ Maskinen kan tilpasses perfekt til dit
rengørinsbehov.

Vask og fej i samme arbejdsgang.
B 150 er fyldt med mange features såsom Auto-fill,
forfejefunktion, tankrensningssystem samt DOSE,
som sikrer økonomisk brug af rengøringsmidler.

Vejl. pris kr. 98.845,-

B 250 R er en ride-on-gulvvaskemaskine med kraftfuld
630 Ah-batteri med lav vedligeholdelse. Den fås enten
med børstevalsehoved eller disk-børster med en
arbejdsbredde op til 120 cm.

Vejl. pris kr. 176.795,-

Vejl. pris kr. 317.895,-

Profpris!

Profpris!

Profpris!

Serviceaftale kr. 1.300,-

Serviceaftale kr. 3.623,-

Serviceaftale kr. 1.812,-

Kr. 53.995,-

Kr. 124.995,-

Kr. 225.995,-

Profpris!

Kr. 38.995,Serviceaftale kr. 1.300,-

Tilbehør til din gulvvaskemaskine - B 40 BP PACK
En gulvvaskemaskine anvendes på forskellige gulvtyper og overflader,
som hver især kræver forskellig behandling og dermed tilbehør og sæbe
til maskinen.

Kärcher har et meget bredt program af tilbehør, reservedele og sæber.
Herunder er vist 4 typiske eksempler til vores populære B 40 BP Pack.
Tilbehøret findes naturligvis til alle vore gulvvaskemaskiner.

TILBEHØR
Padholder, 355 mm
Til rengøring med pads. Ideel til diamantpads og opskuringsopgaver.
Varenr. 4.762-534.0 - kr. 1.668,-

Sugelæbersæt Olieresistent, 890 mm
Sugelæber til montering på 850 mm lang sugefod. Slidstærk,
olieresistent og transparent polyuretan. Til alle typer af gulve.
Varenr. 6.273-207.0 - kr. 1.269,-

Pad rød, medium blød, 356 mm
5 pads - mellembløde, røde. 356 mm diameter. Til rengøring
af alle slags gulve.
Varenr. 6.369-079.0 - kr. 758,-

Universal-rengøringsmiddel RM 756, 10 liter
Rengøringsmiddel med stor befugtningsevne. Efterlader stribefri
optørring. Til vandafvisende gulve samt keramiske og glaserede klinker.
Varenr. 6.295-914.0 - kr. 422,-

Find det rette tilbehør til din maskine på www.karcher.dk.

■■ Stor tankvoloume - 90 liter.
■■ 900 venderadius gør, at du kan vende på stedet.
■■ FACT = børstehastigheden kan instilles i 3 niveauer.
Dette kan give en længere køretid.

Profpris!

Kärchers nyeste ride-on-gulvvaskemaskine imponerer med sin slanke og kompakte konstruktion og sin
store manøvredygtighed. Den er med sit store
udvalg af tilbehør en alsidig model for de fleste
opgaver.

l

Kompakt og særdeles fleksibel batteridrevet ride-ongulvvaskemaskine med "FACT-"vaskesystem.

Vejl. pris kr. 76.995,-

BD 50/70 R BP PACK CLASSIC
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Maskinen er vist med ekstra tilbehør.

B 90 R DOSE BP PACK + R 75

Med sit kompakte design og lille venderadius er BD
50/40 RS BP ikke blot ekstremt alsidig, men også
meget effektiv på store arealer.

Kr. 1.571,-

over 36 måneder.

Kr. 1.124,-

BD 50/40 RS BP PACK

Kr. 54.495,-

Kr. 1.124,-

Serviceaftale kr. 1.300,-

Leasingpris

Vejl. pris kr. 99.395,-

Leasingpris

Kr. 38.995,-

Leasingpris

B 60 W BP PACK + R 55

Vejl. pris kr. 74.995,-

Profpris!

Kr. 31.995,-

Kr. 721,-

■■
■■
■■
■■

Vejl. pris kr. 74.995,-

Profpris!

Kr. 24.995,-

■■
■■
■■
■■

Kärchers B 40 W er en kompakt, brugervenlig og praktisk gulvvaskemaskine med oprativsystemet "Intelligent
Key", som tillader forskellige brugerprofiler.

Vejl. pris kr. 61.695,-

Serviceaftale kr. 1.130,-

Scan koden og se

GULVVASKEMASKINER

B 40 CLASSIC + R 55

Vejl. pris kr. 39.745,-

rengøringsopgaver.

I

Leasingpris

Leasingpris

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Kr. 1.556,-

GULVVASKEMASKINER
Tekniske data
Arbejdsbredde
Vandtank, rent/snavset
Kapacitet
Drift
Børstetype
Doseringsanlæg + autopåfyld
GULVVASKEMASKINER
Tekniske data
Arbejdsbredde
Vandtank, rent/snavset
Kapacitet
Drift
Børstetype
Doseringsanlæg + autopåfyld

Kr. 3.308,-

cm
l
m2/t.
volt

cm
l
m2/t.
volt

BD 50/50 C BP CLASSIC
Varenr. 1.127-001.0
51
50/50
2.040
Batteri - 24 v / 80 Ah
Disk
-

B 40 C BP PACK CLASSIC + R55
Varenr. 0.300-099.0
51
40/40
2.200
Batteri - 24 v / 76 Ah
Radial
-

B 90 R DOSE BP PACK + R 75
Varenr. 1.161-311.0
55-75
90/90
4.500
Batteri - 24 v / 170 Ah
Radial
JA

Kr. 5.982,-

B 40 W BP PACK + D51
Varenr. 0.300-xxx.0
51
40/40
2.000
Batteri - 24 v / 80 Ah
Disk
-

BD 50/70 R BP PACK CLASSIC
Varenr. 1.161-073.0
51
70/75
2.200
Batteri - 24 v / 105 Ah
Disk
-

B 60 W BP PACK + R 55
Varenr. 0.300-xxx.0
55
60/60
2.600
Batteri - 24 v / 170 Ah
Radial
-

B 150 R BP PACK SB + R75
Varenr. 1.246-020.2
75
150/150
4.500/3.200
Batteri - 36 v / 240 Ah
Radial
-

* Servicepriserne er baseret på maks. 500 driftstimer årligt på inspektionsniveau og 1 årligt besøg af en servicetekniker.
* * Betegnelserne R55, R75, R90, R120 samt D51 svarer til børstetype samt maskinens arbejdsbredde i cm.

BD 50/40 RS BP PACK
Varenr. 1.533-171.0
51
40/40
2.200
Batteri - 36 v / 76 Ah
Disk
-

B 250 R BP PACK SB + R 120
Varenr. 1.480-230.2
120
250/250
9.600
Batteri - 36 v / 630 Ah
Radial
-
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2. HALVÅRSKATALOG 2018 I LEASING

PROFESSIONELLE RENGØRINGSOG PLEJEMIDLER
Kärchers rengørings- og plejemidler er lige så alsidige
og effektive som maskinerne, de anvendes til. De er alle
specielt udviklet til maskinerne. Det er den eneste måde
at maksimere maskinernes ydeevne og rengøringsmiddelsystem på. Det erkendte Kärcher meget tidligt og har

UNIVERSAL RENGØRINGSMIDDEL RM 69
Fjerner olie, fedt, sod og mineralsk snavs
Velegnet til alle typer gulve.Indhold: NTA fri, PH 12
Varenr. 6.295-120.0, 10 liter - Pris kr. 469,-

siden brugt det som fokus i sin forskning og udvikling.
Det er et af grundlagene for vores succes og det centrale koncept bag vores tænkning og handlinger.

GRUNDRENGØRINGSMIDDEL KALKFJERNER RM 751
Surt rengøringsmiddel til gulvvask. Fjerner effektivt
cementfilm, aflejringer og rester af f.eks kalk, rust, øl
og mælkerester. Ideel til slutrengøring på byggepladser. Til alle syrefaste overflader. Indhold; PH 0,7.
Varenr. 6.295-129.0 10 liter - Pris kr. 847,-

KRAFIG GRUNDRENGØRINGSMIDDEL RM 750
Kraftfuld og effektivt grundrengøringsmiddel.
Fjerner pletter såsom olie, fedt, sod, blod og proteiner.
Lavtskummende. Speciel velegnet til grundrengøring,
industri- samt foodrengøring. Indhold: NTA fri, PH 13,7
Varenr. 6.295-539.0, 10 liter - Pris kr. 481,-

POLISHFJERNER RM 754
Velegnet til at fjerne polish. Sikker og nem at anvende.
Ingen tidskrævende neutralisering. Kan anvendes på
alle overflader inkl. linoleum. Indhold: PH 10,5
Varenr. 6.295-811.0, 10 liter - Pris kr. 522,-

SKRIDSIKKER UNIVERSALRENGØRINGSMIDDEL RM 746
Skridsikker og smudsafvisende. Efterlader et skinnende
højglans finish. Let at vedligeholde og efterlader en stribefri optørring. Velegnet til glatte overflader. Specielt velegnet til glasserede klinker. Indhold; NTA fri, PH 9,2,
Varenr. 6.295-156.0, 10 liter - Pris kr. 412,-

POLISH RM 784 (HALVMAT)
Fremragende selvnivellerende egenskaber. Reduceret
tørretid. Fulddækkende med 2 lag. Gulvet bliver nemt at
genetablere.Velegnet til alle typer gulve med undtagelse af
trægulve. indhold; PH 7,6
Varenr. 6.295-817.0, 5 liter - Pris kr. 460,-

RENGØRINGS- OG FRIKTIONSMIDDEL RM 780
Friktionshæmmende, lavtskummende og efterlader
stribefri optørring Velegnet til elastiske gulve såsom
multihaller samt sports- og fitnesscentre. Indhold; PH 9.
Varenr. 6.294-997.0,10 liter - Pris kr. 672,-

UNIVERSAL RENGØRINGSMIDDEL RM 756
Rengøringsmiddel med stor befugtningsevne.
Efterlader stribefri optørring. Til vandafvisende
gulve samt keramiske og glaserede klinker.
Indhold:PH 9
Varenr. 6.295-914.0, 10 liter - Pris kr. 422,-

POLISH RM 782 ( ALKOHOL RESISTENT )
Ekstra kraftig polish. Fremragende dække- og vedhæftningsevne. Skridsikker og slidstærk. Resistent
overfor alkohol og desinfektionsmiddel.
Velegnet til alle hårde gulve. Indhold; PH 8,6.
Varenr. 6.295-816.0, 5 liter - Pris kr. 553,-

SPRAY POLISH RM 748
Spray til reparation af beskadiget polish overflader
Kan bruges på alle polish overflader. Indhold; PH 8,5
Varenr. 6.295-162.0, 10 liter - Pris kr. 966,-

KÄRCHER LEASING
Innovativ rengøringsteknologi med fleksibel finansiering.
Kärcher tilbyder i samarbejde med SG Finans fleksible leasingmuligheder til finansiering af dine rengøringsløsninger.

GODE GRUNDE
TIL LEASING
INVESTER I RENGØRINGSUDSTYR
UDEN AT BELASTE SELSKABSKAPITALEN
Du behøver ikke binde selskabskapital i rengøringsudstyr
– kapital som du hellere vil
anvende på virksomhedens
primære drift.
TJEN MERE VED LEASING
Generér overskud uden at
bruge af virksomhedskapitalen.
Hvad venter du på? - Der er
ingen bedre måde at tjene
penge på.

DU BEHØVER IKKE AT GÅ TIL DIN
BANK
Invester uden at skulle forpligte dig til et banklån. Dine
likvider vil forblive tilgængelige for andre finansieringsprojekter.
SIKKER OG HÅNDTERBAR
Leasingydelserne kan være de
samme i hele kontraktens løbetid.
Dette giver dig overblik og
planlægningsstruktur.
FLEKSIBLE KONTRAKTMODELLER
Til alle behov. Leasing fra Kärcher – lige så gavnlig og sikker
som Kärcher’s rengøringsteknologi. Professionel, praktisk,

hurtig og fra en enkelt kilde.
Brug vores leasing til gavn for
dine kapitalinvesteringer og
spred din investeringskapital.

mindst leasing. Vi er din pålidelige partner, når det kommer
til leasing, der er individuelt
tilpasset dine behov.

LEASINGAFTALER
Leasingaftaler med restværdi
resulterer i meget attraktive
ydelser, der svarer til den
sande afskrivning på rengøringsløsningen. Tag fat i os, og
vi vil rådgive dig gratis og
uden forpligtelse. Investering i
rengøringsløsninger er et
spørgsmål om tillid. Kärcher
tilbyder alt fra en enkelt kilde:
ekspertrådgivning, innovativ
og sofistikeret teknologi, et
omfattende udvalg af tilbehør
og pålidelig service samt ikke

I forbindelse med leasing er
det muligt at tegne kaskoforsikring på det leasede udstyr.

TOTALLØSNING
FRA KÄRCHER
3 ÅRS GARANTI

3 ÅRS SERVICE

3 ÅRS FORBRUGSVARER

Vores udvidet 3 års garanti omfatter
også batterier.

Vores landsdækkende netværk af
uddannede teknikere udfører hurtige
og effektive servicebesøg for at sikre
nødvendig vedligeholdelse af dine
maskiner.

Ved hvert servicebesøg vil vi ligeledes
forsyne dig med forbrugsvarer, såsom
rengøringsmidler, børster og sugelæber.

MANGE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE
RENGØRINGSMIDDEL FRA KÄRCHERS EGNE
FABRIKKER!
■ Meget effektive og økonomiske produktformler.

■ Specieltudviklet til Kärchers maskiner for at opfylde de højeste kvalitetskrav.
■ Løbende forbedring fra Kärchers udviklingsafdeling.
■ Udviklet og fabrikeret på Kärchers egne kemiske fabrikker.
■ Ansvar for miljø, menneske og maskine.
■ Kärcher rengøringsmidler er stærkt koncentreret
og kræver derfor mindre emballagemateriale.
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Find det rette tilbehør til din maskine på www.karcher.dk.

Aftalerne etableres let i samarbejde med SG Finans, og der er
kun et beskedent etableringsgebyr på kr. 1.500,-

Leasingbetingelser: Løbetid: 36 måneder. Etableringsgebyr: 1.500,- Restværdi 10%

■ ASF som sikrer hurtig separation i olieudskilleren.
SÆRDELES KRAFTIG RENGØRINGSMIDDEL RM 776
Opløser dækmærker og spor efter truck.
Fjerner effektivt olie, fedt, tjære, sod og harpiks.
Fjerner voks og polish. Fjerner effektivt taperester.
Velegnet til alle hårde gulve.
Indhold; NTA fri, PH 13,3
Varenr. 6.295-545.0, 10 liter - Pris kr. 1.028,-

Alle angivne leasingpriser er
beregnet med 0 kr. i udbetaling, 36 måneders løbetid, restværdi 10%, d. 07.06.2017.

PAS PÅ DINE GULVE
Et nyvasket gulv er ikke kun flot og præsentabelt - det er også med til at forlænge levetiden.
Gulvvask kan også være en sikkerhed mod
faldulykker på arbejdspladsen.
Med en gulvvasker fra Kärcher garanterer vi
skinnende rene og pletfrie gulve. Alle vores
gulvvaskemaskiner udfører alle former for
rengøring effektivt, miljøvenligt og økonomisk.
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FEJ PROBLEMET VÆK
Når man bevæger sig fra udendørsarealer til indendørs,
kan man let trække snavs, mudder og sne med sig. Vi har
alle sammen set, hvordan gulvet ser ud i supermarkedet,
når sneen begynder at smelte, eller regnen står ned i
stride strømme. Her kommer selv de bedste måttesystemer til kort, og smudset trænger længere og længere ind i
bygningen, i takt med at dagen skrider frem, og der kom-

mer flere kunder i butikken. Resultatet er ikke bare et
øget tidsforbrug på rengøring og de omkostninger, der
følger med, men i lige så høj grad øget slitage på bygningen – og i særdeleshed på gulvbelægningen. Med en
fejemaskine fra Kärcher holder du smudset ude - og
udendørs-arealerne rene og indbydende.

KM 70/30 C BP PACK ADV

KM 70/20 C

KM 70/20 er en solid manuel fejemaskine med
justerbart hoved og sidekost. Ideel til renholdelse
af mindre udendørsarealer fra skolegården til
tankstationen.
■■ Hovedbørstevalsen drives af begge hjul.
■■ Ergonomisk beholderhåndtag til nem
håndtering og tømning.
■■ Justerbar hoved- og sidebørste.

Manuel fejemaskine med elektrisk drevet hoved- samt
sidebørste. Støvfilter, robust plastramme samt vandfaste
universalbørster til alle overflader.
■■ Justerbare hoved- og sidebørste.
■■ EASY-kontrolpanel.

KM 75/40 W BP PACK

■■ Stor ergonomisk smudsopsamler.
■■ Effektivt filtersystem.
■■ Justerbar kørehastighed.

Vejl. pris kr. 7.045,-

Vejl. pris kr. 20.459,-

Profpris!

Vejl. pris kr. 50.845,-

Profpris!

Kr. 3.995,-

  FÅS OGSÅ I BENZIN-MODEL

KM 75/40 W Bp Pack er en kompakt og ekstremt
manøvredygtig fejemaskine. Overthrow-princippet
sikrer, at skidtbeholderen kan fyldes op 100 %.
Colaklap-systemet, som sidder foran på maskinen,
kan åbnes og lukkes fra håndtaget.

Profpris!

Kr. 13.495,-

Kr. 27.995,Serviceaftale kr. 1.812,Leasingpris

Kr. 807,over 36 måneder.

KM 85/50 W BP PACK ADV

Vejl. pris kr. 50.845,-

  FÅS OGSÅ I BENZIN-MODEL

KM 85/50 R BP PACK

Denne fejemaskine er en batteridreven, håndskubbet fejemaskine med fremdrift, som arbejder efter
overthrow-princippet, hvilket har den afgørende
fordel, at snavsbeholderens kapacitet kan udnyttes
100 %.

Kompakt ride-on-fejemaskine. Godt alternativ til
kunder, der værdsætter produktiviteten i en rideon-maskine, kombineret med en fleksibiliteten og
manøvredygtigheden i walk-behind. Den leveres
med justerbart sæde og rat.

■■ Effektivt filterrensesystem.
■■ Vaskbart polyesterfilter.
■■ Innovativ fremdrift.

■■ Justerbar sidebørstehastighed.
■■ Venderadius på mindre end 2 meter.
■■ Enkel, robust og pålidelig konstruktion.

Profpris!

Kr. 27.995-

Vejl. pris kr. 78.845,-

Serviceaftale kr. 1.812,-

Kr. 807,-

■■ Tact: Fuldautomatisk, løbende filterrensning.
■■ Alle kontakter er lette at komme til.
■■ Fremstillet til at holde stor driftssikkerhed.
Maskinen er vist med ekstra tilbehør.
Vejl. pris kr. 104.545,-

Profpris!

Profpris!

Profpris!

Serviceaftale kr. 1.470,-

Serviceaftale kr. 2.258,-

Serviceaftale kr. 1.470,-

Kr. 49.995,-

Kr. 74.995,-

Leasingpris

Leasingpris

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Kr. 1.211,-

Kr. 1.441,-

over 36 måneder.

  FÅS OGSÅ I BENZIN-MODEL

Den nye KM 90/60 R Bp Pack Adv imponerer med høj
manøvredygtighed, nem håndtering og perfekt kørekomfort. Maskinen er udstyret med det unikke, fuldautomatiske og yderst effektive Tact-filterrensesystem til kontinuerlig støvfri drift.

Vejl. pris kr. 62.895,-

Kr. 41.995,-

Leasingpris

NYHED

KM 90/60 R BP PACK ADV

Kr. 2.162,-

Maskinen er vist med ekstra tilbehør.

KM 100/100 R BP PACK

Denne feje-/sugemaskine har en flydende hovedkost, som automatisk tilpasser sig ujævnt underlag. Både filteret og hoved-/sidekost kan skiftes
uden brug af værktøj.
■■ Nem at vedligeholde.
■■ Automatisk filterrensesystem.
■■ Beskyttelsesbøjle mod stød.

KM 105/110 R BP PACK

  FÅS OGSÅ I DISEL-MODEL

KM 105/110 er, med features som selvjusterende
hovedkost, 110 liters smudsbeholder med hydraulisk tømning samt mulighed for tre sidekoste, et af
de allerstærkeste bud, der findes på en effektiv og
alsidig fejemaskine.
■■ Maskin-data vises i displayet.
■■ Tact-filterrenssystem.
■■ Kan feje helt ud i hjørnerne.

  FÅS OGSÅ I BENZIN-MODEL

Vejl. pris kr. 139.895,-

KM 130/300 R BP PACK

■■ Effektivt, holdbart filter.
■■ Let at bruge.
■■ Robust konstruktion.

Vejl. pris kr. 193.395,-

Vejl. pris kr. 408.895,-

Profpris!

Profpris!

Profpris!

Serviceaftale kr. 1.641,-

Serviceaftale kr. 1.641,-

Serviceaftale kr. 1.812,-

Kr. 104.995-

Kr. 139.995,-

Kr. 285.995,-

Leasingpris

Leasingpris

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Kr. 2.779,-

  FÅS OGSÅ I DISEL-MODEL

Den batteridrevne Heavy-Duty KM 130/300 R Bp Packfejemaskine med baghjulsstyring er meget støjsvag og
yderst velegnet til indendørs brug. Baseret på fejebakkeprincippet klarer den selv det mest genstridige snavs og
støv.

Kr. 3.706,-

Kr. 7.504,-

Maskinen er vist med ekstra tilbehør.

Tilbehør til din fejemaskine - KM 75/40 Bp Pack
En fejemaskine kan anvendes på mange underlag og fejer forskelligartet
støv og skidt. Kärcher har et bredt program af støvfiltre og børster til forskellige underlag samt andet specialtilbehør. Herunder er vist 2 eksempler på tilbehør til vores populære KM 75/40 Bp Pack. Dette eller andet

tilbehør findes til alle vore fejemaskiner. Kontakt Kärcher eller din lokale
forhandler for information om tilbehøret til netop din maskine.

TILBEHØR
Filter til KM 75/40
Vaskbart fladfilter til Kärcher-fejemaskiner. Filter reducerer
mærkbart vedligeholdelsesomkostningerne.
Varenr. 5.731-635.0 - kr. 648,-
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Find det rette tilbehør til din maskine på www.karcher.dk.

Add-on-kit til tæpper med antistatisk børste
Ideel til større områder med tæpper.
Varenr. 2.641-571.0 - kr. 5.102,-

FEJEMASKINER
Tekniske data
Drift
Kapacitet
Arbejdsbredde m./kost
Smudsbeholder

FEJEMASKINER
Tekniske data
Drift
Kapacitet
Arbejdsbredde m./kost
Smudsbeholder

m2/t.
cm
l

KM 70/20 C
Varenr. 1.517-106.0
Manuel
2.800
70
42

KM 70/30 C BP PACK ADV
Varenr. 1.517-213.0
Manuel/eldrevne børster
2.800
70
42

KM 75/40 W BP PACK
Varenr. 1.049-207.0
DC-motor
3.375
75
40

KM 85/50 W BP PACK ADV
Varenr. 1.351-115.0
DC-motor
3.825
85
50

m2/t.
cm
l

KM 85/50 R BP PACK
Varenr. 1.351-127.0
DC-motor
6.300 (m./2 sidekoste)
85 (m./1 sidekost)
50

KM 90/60 R BP PACK ADV
Varenr. 1.047-302.0
DC-motor
6.900 (m./2 sidekoste)
115 (m./2 sidekoste)
60

KM 100/100 R BP PACK
Varenr. 1.280-112.0
DC-motor
6.000
100
100

KM 105/110 R BP PACK
Varenr. 1.280-140.2
Benzin 6,5 kW
8.400 (m./2 sidekoste)
140 (m./2 sidekoste)
110

* Servicepriserne er baseret på maks. 500 driftstimer årligt på inspektionsniveau og 1 årligt besøg af en servicetekniker.

KM 130/300 R BP PACK
Varenr. 1.186-129.0
DC-motor
9.100
130
300
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PUZZI 8/1 C

Kraftfuld og kompakt maskine med Spray-Ex System
til rengøring af polstrede møbler. Denne maskine er
klargøringsmandens foretrukne.
■■ Med sine 9,8 kg er Puzzi 8/1 C let at bære.
■■ Puzzi 8/1 C viser også sin styrke ved rengøring
af polstret bilinteriør.

DAMP- OG TÆPPERENSERE

I

PUZZI 30/4 E

PUZZI 10/1

Spray-Ex-tæpperenser til både privat og professionel
brug. Beregnet til små og mellemstore rengøringsopgaver. Fremragende til rengøring af tæpper og tekstiler. Ved
Spray-Ex bliver vandet og rengøringsmidlet sprøjtet på og suget op
i én arbejdsgang.

Mobil og støjsvag er to af de vigtigste kendetegn for
vores Puzzi 30/4 tæpperenser. I vandtanken er der desuden en integreret vandvarmer, som sikrer dig maksimal
ydelse fra start til slut.
■■ Særdeles støjsvag - kun 66 dB(A).
■■ Strømudtag til PW 30/1.

■■ Perfekt til hverdagsbrug.
■■ Opbevaringsrum til
rengørinstabs.
■■ Leveres med hånd- og
gulvmundstykke.

Gulvtæpper, møbler, kontorstole og bilsæder - de kraftfulde og handy tekstilrensere med Spray-Ex-system er
ideelle til alle typer tekstiloverflader. De opløser og
fjerner snavset med det samme.

Vejl. pris kr. 5.295,-

Vejl. pris kr. 7.195,-

Profpris!

Kr. 3.495,-

Kr. 19.995,-

BRS 43/500 C

BRC 30/15 C

■■ Godt rengøringsresultat takket være stort
børstetryk.
■■ Ekstrem kort tørretid. Efterlader tæppet tørt
efter kun 20 min.

■■ Genopliver luven og giver gulvtæppet
et nyt frisk udseende.
■■ Børstevalsen sikrer rengøring i dybden.

BRC 30/15 er ideel til dybderengøring og trænger helt
ned i gulvtæppernes luv. Velegnet til små områder. Den
pendlende børste følger konturerne og giver et perfekt
rengøringsresultat. BRC 30/15 kan både anvendes med
ICapsol og som Spray-Ex-maskine.

Vejl. pris kr. 27.495,-

Tæpperens RM 768 OA iCapsol 10 l
Tæpperens med indkapslings-teknologi
(iCapsol). Fjerner effektivt ubehagelige lugte.
Efter meget kort tørretid - ca. 30 min. - kan
snavset støvsuges væk.
Varenr. 6.295-562.0, 10 l - kr. 1.028,-

Profpris!

Kr. 4.895,-

BRS 43/500-tæpperenseren er en banebrydende og
nem maskine at arbejde med. Grundpricippet består i,
at rengørinsmidlet (iCapsol) tilføres tæppet, hvorefter
det krystalliserer og dermed binder smudspartiklerne.
Pletfjerner RM 769 0,5 l
Pletfjerner til alle tekstilvarer, belægninger,
polstrede og hårde overflader. Fjerner olie,
skosværte, tyggegummi, mærker fra kuglepen, graffiti etc.
Varenr. 6.295-490.0, 0,5 l - kr. 182,-

Vejl. pris kr. 30.795,-

Profpris!

BRC 40/22 C

BRC 40/22 C leverer fremragende dybderengøringsresultater i én enkelt arbejdsgang og kan også anvendes til
2-trins vedligeholdelsesrengøring samt effektiv rensning
af tæpper med korte tørretider. Ved brug af Kärchers
tæpperensemiddel ICapsol kan tæpper af mellemstørrelse renses og være klar til støvsugning på 20 minutter.
■■ Arbejdsretningen kan tilpasses gulvtæppet.
■■ 2 børstevalser sikrer et godt
rengøringsresultat.

Vejl. pris kr. 25.945,-

Profpris!

Vejl. pris kr. 57.495,-

Profpris!

Kr. 19.995,-

Profpris!

Kr. 19.495,-

Kr. 39.995,-

Serviceaftale kr. 1.641,-

Leasingpris

Kr. 1.153,-

Dry Cleaning RM 766 1 kg
For hurtig og dybdegående tæpperens kan
Dry Cleaning RM 766 bruges. Dette strøes
ud på tæppet og børstes derefter ned i tæppet. Bruger- og miljøvenlige ingredienser.
Varenr. 6.295-911.0, 1 kg. - kr. 95,-

over 36 måneder.

Tæpperens RM 764 10 l
Tæpperens der kan bruges på bl.a uldtæpper. Velegnet til tekstiler såsom hynder og
polstrede møbler. Indeholder ingen blegemidler.
Varenr. 6.295-854.0, 10 l - kr. 815,-

SG 4/4

SGV 6/5

■■ 2-tankssystemet forkorter opvarmningstiden.
■■ Designet til lange arbejdsintervaller.

■■ Hygiejnisk rengøring uden brug af kemi.
■■ Kabinet i rustfri stål.

SG 4/4 er en kompakt og robust damprenser, som tilbyder enestående kraft og certificeret desinfektion.
Optimal rengøringseffekt opnås takket være 4 bar
damptryk.

Tæpperens RM 760 200 stk.
Vandopløselige tabs til dybderengøring af
tæpper og møbler.
Varenr. 6.295-851.0, 200 stk. - kr. 1.100,-

CERTIFICERET
PORENTIEFE
DESINFEKTION
SAUBERKEIT
Beseitigt
Fjerner

99,99%

Vejl. pris kr. 7.195,-

Bakterien
Bakterier

Kärchers SGV 6/5-dampstøvsuger er udviklet til
områder, hvor hygiejnen er en vigtig overvejelse - eksempelvis sundhedssektoren og fødevarebranchen.

CERTIFICERET
PORENTIEFE
DESINFEKTION
SAUBERKEIT

OHNE
UDENCHEMIE
KEMI
*I f0lge prEN 16615, PVC gulv, maskine: SGV (gulvmunestykke, 30 cm/sek., 1. Damp,
2. Damp med sug, niveau 3) Testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541

■■ Indbygget selvrensningssystem.
■■ Hygiejnisk rengøring uden brug af kemi.

Beseitigt
Fjerner

99,99%

Bakterien
Bakterier

OHNE
UDENCHEMIE
KEMI

Med den nye SGV 8/5 ”dampsuger” tilbyder Kärcher
en hel ny type rengøringsværktøj i vores sortiment.
Dampsugeren rengør, som navnet siger, med damp
og bortsuger efterfølgende de fortættede damppartikler, så overfladen efterlades tør og ren.

CERTIFICERET
PORENTIEFE
DESINFEKTION
SAUBERKEIT

Beseitigt
Fjerner

99,99%

*I f0lge prEN 16615, PVC gulv, maskine: SGV (gulvmunestykke, 30 cm/sek., 1. Damp,
2. Damp med sug, niveau 3) Testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541

SGV 8/5

Bakterien
Bakterier

Vejl. pris kr. 36.995,-

Vejl. pris kr. 43.445,-

OHNE
UDENCHEMIE
KEMI
*I f0lge prEN 16615, PVC gulv, maskine: SGV (gulvmunestykke, 30 cm/sek., 1. Damp,
2. Damp med sug, niveau 3) Testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541

Kr. 4.895,Tilbehør til din tæpperenser - Puzzi 10/1
En tæpperenser løser mange forskelligartede opgaver. Til hver af disse
opgaver er der behov for specielle sæber, pletrens eller tilbehør. I boksen
herover er vist eksempler på Kärchers mest populære sæbe- og renseprodukter, og herunder er vist 2 eksempler på tilbehør til opgaven. En
blæser til efterfølgende tørring, samt en "Powerbrush" til større opgaver.

Kontakt Kärcher eller din lokale forhandler for information om tilbehøret
til netop din maskine og dens opgaver.

TILBEHØR
AB 20
Kraftig og meget effektiv kompakt luftblæser. Med håndtag og integreret kabeltromle. Reducerer tørretiden af tæppet med op til 50 %
Varenr. 1.004-045.0 - kr. 7.795,-
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Find det rette tilbehør til din maskine på www.karcher.dk.

PW 30/1 Børstemundstykke
Eldrevet børste, som er udviklet til Puzzi 200 S for at intensivere
rengøringsprocessen. Denne børste forbedrer rengøringsydelsen
med op til ca. 35 %. Varenr. 1.913-102.0 - kr. 8.395,-

Profpris!

Kr. 6.995,-

Serviceaftale kr. 1.300,-

Serviceaftale kr. 1.300,-

Kr. 27.495,-

Leasingpris

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Kr. 721,-

TÆPPERENSERE
Tekniske data
Vakuum
Vandtank, rent/snavset
Kapacitet
Spraymængde
Spraytryk

Profpris!

Kr. 24.995,-

Vejl. pris kr. 10.345,-

Profpris!

Profpris!

mbar
l
m2/t.
l/min.
bar

Kr. 793,-

PUZZI 8/1
Varenr. 1.100-225.0

PUZZI 10/1
Varenr. 1.100-130.0

PUZZI 30/4 E
Varenr. 1.101-122.0

236
8/7
12-18
1
1

220
10/9
20-25
1
1

254
30/15
60-75
3
4

BRS 43/500 C
Varenr. 1.006-671.0
Spraytryk: 3,4 bar
Tank til frisk vand: 7,5 l
Kapacitet: 300 m2/t.
Drift: 220-240 V
Arbejdsbredde: 43 cm

TÆPPERENSERE

BRC 30/15 C

BRC 40 / 22 C

SG 4/4

SGV 6/5

SGV 8/5

Tekniske data

Varenr. 1.008-057.0

Varenr. 1.008-062.0

Varenr. 1.092-104.0

Varenr. 1.092-000.0

Varenr. 1.092-010.0

300
15/17
150
1
3.5

Arbejdsbredde: 550 cm
22/22
1800
Drift:
Børstetype: Radial

Spænding: 220-240 V
Varmeeffekt: 2.300 W
Tankvolume: 4 l
Damptryk: 4 bar
Vægt: 8 kg

Spænding: 220-240 V
Varmeeffekt: 3.000 W
Tankvolume: 5 l
Damptryk: 6 bar
Vægt: 39 kg

Spænding: 220-240 V
Varmeeffekt: 3.000 W
Tankvolume: 5 l
Damptryk: 8 bar
Vægt: 40 kg

Vakuum
Vandtank, rent/snavset
Kapacitet
Spraymængde
Spraytryk

mbar
l
m2/t.
l/min.
bar

* Servicepriserne er baseret på maks. 500 driftstimer årligt på inspektionsniveau og 1 årligt besøg af en servicetekniker.
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STØVSUGERE
Kärchers-støvsugere er kendt verden over og finder hver
dag anvendelse i små som store virksomheder, butikker
og hoteller. Rengøringsfirmaer vælger vores produkt på
grund af en enestående kvalitet og lang levetid, ligesom
det store udvalg af tilbehør og den gennemtænkte konstruktion får den bevidste indkøber til at foretrække
Kärcher-støvsugere, når det handler om totaløkonomi.

EB 30/1 LITIUM-ION

EB 30/1 li-Ion. Den flade maskine (90 mm) kommer
hurtigt ind under radiatorer og lave møbler og opsamler løst snavs op helt til 2 mm fra kanten. Eftersom EB
30/1 li-Ion ikke har nogen elledning, er den hurtigt
klar til brug.

Vores sortiment spænder bredt. Fra den lille 7 liters støvsuger til den store på 15 liter. Kontakt din lokale Kärcherforhandler eller salgskonsulent, hvis du ønsker at se hele
vores sortiment.

■■ Det kraftfulde litium-ion-batteri er let at
tage ud og udskifte i et par enkle trin.
■■ Børstevalsen kan tages af uden værktøj,
hvilket letter rengøringen

optimerede
PRODUKTIONSPROCESSER

HØJ GENANVENDELSE AF
MATERIALER
(97 %)

EFFEKTIV
STØVFILTRERING

REDUCERET
CO2-UDSLIP

STØJSVAG

ENERGIBESPARENDE

■■ Praktisk og fleksibel.
■■ Tidsbesparende.
■■ Batteritid op til 45 min.

Vejl. pris kr. 14.995-

Profpris!

Profpris!

Kr. 8.995,-

Vejl. pris kr. 2.145,-

Kr. 7.995,-

Kr. 1.595,-

T 10/1 NORDIC

T 12/1 NORDIC HEPA

■■ 12 meter lang signalgul ledning.
■■ Teleskoprør.
■■ Parketmundstykke.

■■ 15 meter lang signalgul ledning.
■■ Teleskoprør.
■■ Parketmundstykke.

Vejl. pris kr. 2.145,-

Vejl. pris kr. 3.145,-

Profpris!

LÆNGERE
LEVETID

T 9/1 BP PACK LITIUM-ION

Profpris!

Vejl. pris kr. 3.145,-

REDUCERET
BRUG AF
MATERIALER

■■ Kompakt og let.
■■ Ny batteriteknologi.
■■ Batteritid op til 45 min.

STØVSUGERE

Ledningsfri batteridrevet støvsuger med stor
sugeevne. Denne lille handy støvsuger kan man
have med overalt. Den er perfekt til steder, hvor
strøm ikke er tilgængelig.

Vejl. pris kr. 15.845,-

T 10/1 Nordic-støvsugeren er resultatet af et tæt
udviklings-samarbejde med professionelle brugere og
indkøbere fra rengøringsbranchen.

Opnå mere med mindre

BV 5/1 BP PACK LITIUM-ION

Hvad enten det drejer som om biografer, teatre eller
busser, så er BV 5/1-rygstøvsugeren med til at løse
opgaven hurtigere og mere effektivt, når pladsen er
trang. Den batteridrevne BV 5/1 er bekvem at bære på
ryggen, ligesom en rygsæk, først og fremmest på grund
af den minimale vægt på kun 8,7 kg.

I

Kr. 1.595,-

Profpris!

T 12/1 med Hepafilter er en kraftfuld og støjsvag
støvsuger. Leveres som standard med en højeffektiv
fleecefilterpose med op til 3 gange så stor volumen
som papirfilterposer.

Vejl. pris kr. 4.445,Profpris!

Kr. 1.595,-

T 15/1 NORDIC ECO!EFFICIENCY

T15/1 Nordic Hepa er vores topmodel inden for tørstøvsugere og er et produkt, der tilbyder en lang
række unikke fordele. Den særdeles støjsvage maskine
byder på stor ergonomisk komfort, idet slangen, ledningen og tilbehøret er indbygget i maskinen.
■■ Fremragende sugeevne.
■■ Særdeles stor arbejdsradius.
■■ Ekstratilbehør medfølger.

Profpris!

Kr. 1.145,-

T 15/1 NORDIC HEPA

Kr. 1.995,-

Vores topmodel T 15/1 med eco!efficiency er en
økonomisk, energisparende og særdeles støjsvag
støvsuger. Leveres som standard med en højeffektiv
fleecefilterpose med op til 3 gange så stort volumen
som papirfilterpose.

Den helt unikke stand-on-støvsuger
CV 60/2 effektiviserer rengøringen af store områder
ganske betragteligt. Med den lille venderadius og sit
kompakte design kan den bruges i store åbne områder, og hvor pladsen er mere trang.

CV 60/2 RS BP PACK

CV 66/2

■■ Fremragende sugeevne.
■■ Særdeles stor arbejdsradius.
■■ Bruger kun 500 W.

■■ Ekstra lang sugeslange.
■■ Børste-/sugemundstykke.
■■ Stort tilbehørsrum.

■■ 20 m lang ledning.
■■ Indbygget ledningskrog.
■■ Nem udskiftning af filter.

CV 66/2 walk-behind-støvsugeren er med sit brede børstehoved velegnet til daglig rengøring af store områder
dækket af gulvtæppe. Det regulérbare håndtag gør det
nemt at skubbe CV 66/2 med én hånd. Maskinen er nem
at opbevare på grund af det sammenklappelige håndtag.

NEM AT
REPARERE
Vejl. pris kr. 3.645,-

Vejl. pris kr. 107.645,-

Profpris!

Vejl. pris kr. 45.845,-

Profpris!

Kr. 2.195,-

Profpris!

Kr. 66.995,-

Kr. 30.995,-

Serviceaftale kr. 1.470,-

Leasingpris

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Kr. 1.931,-

Tilbehør til din støvsuger - T 12/1 Nordic HEPA
Kärcher har et bredt udvalg af tilbehør, der passer til de forskellige typer
støvsugere og deres forskellige opgaver. Herunder er vist 4 typiske
eksempler til vores nyhed T 12/1 Nordic HEPA.

Der findes tilsvarende tilbehør til alle vores øvrige støvsugere. Kontakt
Kärcher eller din lokale forhandler for information om tilbehøret til netop
din støvsuger.

TILBEHØR
Sugeslange 2,5 m
Med tørsugerkobling og clipforbindelse (C 35) Passer til følgende modeller:
BV 5/1 T 10/1 Professional T 12/1 eco!efficiency T 12/1 Professional T
15/1 Professional T 7/1 Professional. Varenr. 4.440-048.0 - kr. 119,-

Parketmundstykke
Parketmundstykket af plast (DN 35) er velegnet til alle
professionelle T-sugere.
Varenr. 2.889-196.0 - kr. 305,-

Rør, 55cm
Metalrør (DN 35, længde 0,55 m) med sort plastbelægning er
egnet som ekstra forlængerrør, f.eks. til sugning af lofter.
Varenr. 6.907-575.0 - kr. 187,-

HEPA-filter
Øger filtreringsevnen og forbedrer derfor udblæsningsluften/
indeklima.
Varenr. 6.414-801.0 - kr. 483,-

20

l

Find det rette tilbehør til din maskine på www.karcher.dk.

STØVSUGERE
Tekniske data
Luftgennemstrømning
Vakuum
Volumen

l/sek.
mbar
l

Effekt
Lydniveau
Støvsugerposer (papir)

W
dB(A)

TÆPPERENSERE
Tekniske data
Luftgennemstrømning
Vakuum
Volumen
Effekt
Lydniveau
Støvsugerposer (papir)

l/sek.
mbar
l
W
dB(A)

EB 30/1
Varernr. 1.545-126.0

BV 5/1 BP
Varenr. 1.394-219.0

Arbejdsbrede 300 mm
Batteritid: 40-50 min.
Vægt: 2,8 kg

Kr. 893,-

T 10/1 NORDIC
Varenr. 1.527-157.0

T12/1 NORDIC HEPA
Varenr. 1.355-149.0

46
207
5

T 9/1 BP
Varenr. 1.528-111.0
46
207
9

53
240
10

53
240
12

650
57
6.904-403.0

650
62
6.904-333.0

800
59
6.904-333.0

800
62
6.904-312.0

T 15/1 NORDIC HEPA
Varenr. 1.355-250.0

T 15/1 NORDIC ECO!EFFICIENCY
Varenr. 1.355-251.0

CV 60/2 RS BP PACK
Varenr. 1.011-028.0

53
240
15
800
59
6.907-019.0

46
185
15
500
60
6.907-019.0

34
117
17
1.224
68
8.634-104.0

CV 66/2
Varenr. 1.012-585.0
2 x 52
143
35
1.650
73
8.621-509.0

* Servicepriserne er baseret på maks. 500 driftstimer årligt på inspektionsniveau og 1 årligt besøg af en servicetekniker.
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VÅD-/TØRSTØVSUGERE
Våd-/tørstøvsugere er perfekt egnede til at fjerne fugtigt
snavs og væske, men også fint og sundhedsfarligt støv.
Der er støvsugere med forskellige ydeevner og funktioner
samt et omfattende udvalg af tilbehør. Vores sortiment
omfatter alt fra den universelle støvsuger til specialstøvsugere til store mængder fint støv samt sikkerhedsstøv ksplosivt støv. Vi har også skræddersugere til farligt og e

NT 30/1 Tact TE L

syede løsninger til specifikke målgrupper med særlige
behov såsom støvsugere, brandvæsenet, industri, håndværkere og byggepladser.

Alle typer træstøv samt støv fra spartelmasse, fyldemasse og lak, gips, cement, beton, fliseklæb og
maling som f.eks. latex- og oliemaling eller kvartsholdige materialer som f.eks. sand og grus.

Tact 2-systemet gør det muligt at suge
store mængder af fint støv op uden
driftsstop og minimerer dermed
”nedetid” i udførslen af dit arbejde.
■■ Kraftfuld filterrensningssystem.
■■ 40 liter smusbeholder.
■■ Kraftige industrihjul.

NT 50/1 Tact TE L

Skal du arbejde med elværktøj sammen med din
våd-/tørstøvsuger, hvor der bliver genereret store
mængder fint støv, er NT 50/1 Tact Te L det rigtige
valg for dig. Det automatiske filterrensesystem er
unikt på markedet og vinder enhver udfordring, det
bliver stillet over for.
■■ 4 meter sugeslange.
■■ Adapter til elværktøj.
■■ Opbevaring til sugeslange.

Vejl. pris kr. 6.295,-

Vejl. pris kr. 7.545,-

Profpris!

Profpris!

Kr. 3.995,-

Kr. 5.195,-

Profpris!

Kr. 3.495,-

Vejl. pris kr. 5.845,-

Støvklasse L:

Støvklasse M:

■■ Variabel hastighedsregulering.
■■ 230 volt tilslutning til
elværktøj.
■■ Lille og handy.

NT 40/1 Tact TE L

VÅD-/TØRSTØVSUGERE

Vejl. pris kr. 5.845,-

SIKKERHEDSKLASSE
Almindeligt og ufarligt støv såsom husstøv og materialer som f.eks. jord, gips og kalk.

NT 30/1 Tact Te våd-/tørstøvsuger opfylder de daglig
krav, der stilles på byggepladser og værksteder. Med
30-liters beholder, robuste metalhjul, kofanger samt
det dokumenterede Tact-filterrensningssystem garanteres uafbrudt sugning af store mængder
partikler under tunge forhold. Et
PES-fladt filter, der er
uigennemtrængeligt for fugt,
bidrager også til et støvfrit
arbejdsmiljø.

I

NT 35/1 AP

NT 65/2 AP

NT 611 ECO K

■■ Prisbillig våd-/tørstøvsuger.
■■ Filtret kan både klare vådt og
tørt uden at blive skiftet.

■■ Kraftfuld sugeevne.
■■ Stor kapacitet.
■■ Integreret aftapningsslange.

■■ Udstyret med C-kobling.
■■ Stor og kraftfuld lænsepumpe.

NT 35/1 AP med semi-automatisk filterrensesystem
er en kompakt og ekstremt robust våd-/tørstøvsuger, der kan håndtere store mængder af både vådt
og tørt snavs.

Kärchers kraftige tomotors våd-/tørstøvsuger er
udviklet til krævende professionelle miljøer. Maskinen
er udstyret med Kärchers semi-automatiske filterrystesystem.

Professionel våd-/tørstøvuger med integreret
snavsvandspumpe. Ideel til skadesservicevirksomheder, brandvæsen og rengøringsselskaber
og en helt uundværlig del af beredskabet, når
uheldet først har været ude..

Profpris!

Kr. 3.495,-

Vejl. pris kr. 3.695,-

Vejl. pris kr. 8.145,-

Profpris!

Vejl. pris kr. 17.945,-

Profpris!

Kr. 2.295,-

Profpris!

Kr. 4.995,-

Kr. 12.995,-

Støvklasse H:
Kræftfremkaldende støv, støv med kræft- og sygdomsfremkaldende partikler samt støv med
skimmelsporer, asbest, mineralske fibre, bitumen og
syntetiske mineralske fibre som f.eks. glasuld.

NT 75/1 Me Ec H Z22

Eksplostionssikker våd-/tørstøvsuger. Godkendt
til sikkerhedszone 22. Til støvsugning i
potentielt eksplosive områder.
■■ Til støvsugning af asbeststøv.
■■ Antistatisk system.

IVC 60/24-2 Tact2

Kompakt industristøvsuger med store drejelige hjul med
bremser for optimal mobilitet. Tact² automatiske filterrensesystem muliggør lang og kontinuerlig arbejdsproces.
■■ Rustfri stålbeholder.
■■ Udstyret med EC-motor.
■■ Antistatisk tilbehør.

Vejl. pris kr. 29.995,-

Leasingpris

Leasingpris

Leasingpris

over 36 måneder.

over 36 måneder.

over 36 måneder.

Tilbehør til din våd-/tørstøvsuger - NT 30/1 L

VÅD-/TØRSTØVSUGER
Tekniske data

Kärcher har et bredt udvalg af tilbehør til sine våd-/tørstøvsugere og
deres forskellige opgaver. Herunder er vist 4 typiske eksempler til vores
populære NT 30/1 L.

Luftgennemstrømning
Vakuum
Volumen
Effekt

Fladfilter, foldet (PES)
BIA-C, støvkategori M - af rådbestandig polyesterfleece, særdeles
velegnet til at opsuge vådt og fugtigt snavs.
Varenr. 6.904-360.0 - kr. 455,-

Fleece filterpose
Fleece-filterposer, BIA-C-støvklasse sikret til en højere sugekraft og en større volumen end papirposer.
Varenr. 2.889-154.0 5 stk. pr. pakke - kr. 202,-

Antistatisk slange 4 meter
4 meter antistatisk sugeslange DN 35.
Varenr. 2.889-137.0 - kr. 733,-
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Find det rette tilbehør til din maskine på www.karcher.dk.

Vejl. pris kr. 31.995,Profpris!

Kr. 20.995,-

Kr. 634,-

Bilsæt
Special sæt med mundstykker som egner sig til rengøring af
køretøjer. Alle tilbehørsdelene er til 35 mm rør.
Varenr. 2.862-166.0 - kr. 410,-

■■ En 22 m lang pose lukkes løbende med strips.
■■ Det automatiske filterrensesystem Tact2 sikrer
konstant høj sugeevne.

Profpris!

Kr. 21.995,-

TILBEHØR

Spar tid og penge med Longopac-affalds-"sække.

Vejl. pris kr. 31.545,-

Profpris!

Der findes tilsvarende tilbehør til alle vores øvrige våd-/tørstøvsugere.
Kontakt Kärcher eller din lokale forhandler for information om tilbehøret
til netop din støvsuger.

IVC 60/24-2 Tact2 LP

Kr.605,-

l/sek.
mbar
l
W

VÅD-/TØRSTØVSUGER
Tekniske data
Luftgennemstrømning
Vakuum
Volumen
Effekt

Kr. 21.495,-

l/sek.
mbar
l
W

Kr. 620,-

NT 30/1 Tact TE L
Varenr. 1.148-211.0

NT 40/1 Tact TE L
Varenr. 1.148-311.0

NT 50/1 Tact TE L
Varenr. 1.148-411.0

NT 35/1 AP
Varenr. 1.184-505.0

74
254
30
1.380

74
254
40
1.380

74
254
50
1.380

74
254
35
1.380

NT 65/2 AP
Varenr. 1.667-291.0

NT 611
Varenr. 1.146-209.0

NT 75/1 Me Ec H Z22
Varenr 1.667-239.0

IVC 60/24-2 Tact²
Varenr. 1.576-100.0

IVC 60/24-2 Tact² Lp
Varenr. 1.576-114.0

2 x 74
254
65
2.760

57
235
55
2.350

61
220
75
1.000

148
254
60
-

148
254
60
-

* Servicepriserne er baseret på maks. 500 driftstimer årligt på inspektionsniveau og 1 årligt besøg af en servicetekniker.
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OUTDOOR

MILJØVENLIG
UKRUDTSBEKÆMPELSE

MIC 26 C Adv.
Varenr.: 1.442-212.2
Redskabsbæreren MIC 26 C fuldender Kärchers
modeller i kompaktklassen.
Med Kärchers lave lydniveau og mange tilvalgsmuligheder gør vi alt, for at du kan sidde komfortabelt i markedets bedste førerplads. Til MIC
26 C kan der vælges redskaber fra vores store
redskabsprogram bl.a. markedets bedste feje-/
sugeanlæg.

I

OUTDOOR

MIC 26 - Udstyr
Yanmar 26 hk dieselmotor
Hydraulisk 4-hjulsdrift
2 hydrauliske PTO-udtag
og 1 variabelt 0-12 liter udtag
Markedets bedste feje-/sugeanlæg
Stort tilbehørsprogram

WRS 200
Systemet er designet til brug på samtlige af vores redskabsbærere og bygger på vores mangeårige erfaringer
med hedvandsteknologi.
Med en sideforskydelig dysebom på 1 meter i front af
køretøjet og med 2 sidedyser, betyder det, at arbejdsområdet er op til 1,3 meter, lige tilpas til fortov og lignende.
Vi tilbyder forskellige vandtanke, der varierer fra 350
liter op til 800 liter afhængig af model.
Desuden mange muligheder for dyser og lanser, f.eks.
tyggegummifjerner som ekstra tilbehør.

■
■
■
■

Klar til brug med varmt vand, ca. 2 min.
Klar til brug med damp, ca. 3 min.
Mulighed for afkalkningssystem som ekstra tilbehør.
Mange muligheder for håndholdte dyser og lanser.

HEDVANDSRENSER

WRS 200

PTO

V/kW

Hydraulisk

Vandmængde

l/t

900-1300

Arbejdstryk

bar

200

Maks. temperatur

°C

85/98

Brændstofkapacitet

l
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Højtryksslange

m
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MIC 50
redskabsbærer
Varenr.: 1.442-220.2

Alsidig. Fleksibel. Effektiv.
Vedligeholder de grønne områder om sommeren
og holder vejene is- og snefrie om vinteren. Det
danske klima byder på mange vejrmæssige udfordringer. Den alsidige og effektive MIC 50 fra
Kärcher er præcis og let at bruge. En praktisk
maskine til helårsbrug.

MIC 50 - Udstyr
Kubota 50 hk dieselmotor
Unik 4-hjulsdrift
Patenteret automatisk anti-spinfunktion
Ekstremt lavt lydniveau: 73 dB (A)
Computerstyret transmission
80 l/m hydraulisk PTO
40 km/t.
Totalhøjde under 2 meter
Meget lavt brændstofforbrug

NYHED

MIC 70

Varenr.: 1.442-240.2
MIC 70 er den naturlige videreudvikling af den
populære og markedsledende MIC 50. Den er
på en række punkter “storebror”, når man ser
på ydelse og specifikationer. Men frem for alt
er den udviklet til at imødekomme de stadigt
strengere miljøkrav, der stilles, og den opfylder
naturligvis både de europæiske krav Stage 3 B
og de amerikanske Tier 4 final for motorer over
50 hk. Disse krav indgår ofte i licitationer, når
der skal vælges nye maskiner og i kommuners
miljøpolitik, hvor man gerne vil tage hensyn til
maskinernes miljøbelastning, CO2-udledningen
og færre omkostninger til vedligeholdelse af
miljøfilteret. Dette er muligt med løsningen,
som er udviklet af Kärcher i samarbejde med
motorleverandøren Kubota, hvor besparelsen i
brændstofforbrug i løbet af få år har tjent den
højere pris ind for investeringen i den miljørigtige løsning.

MC 130 feje-/
sugemaskine
Varenr.: 1.442-230.2

Før

24

Efter

Den kompakte feje-/sugemaskine MC 130 er en
maskine i 3,5 tons klassen og den eneste tosædede maskine på markedet i denne kategori. Fra
den komfortable tosæders kabine har man et
perfekt udsyn hele vejen rundt og et behageligt
arbejdsklima fra januar til december. Betjeningselementerne på det ergonomiske armlæn
sikrer nem børstekontrol. Ved hjælp af den indbyggede hydrauliske tipramme kan den store
fejebeholder hurtigt af- og påmonteres uden
brug af værktøj. MC 130 har en tilladt totalvægt
på under 3,5 tons. Dermed kan den uden videre
bruges på fortove. Maskinen må køres med et
almindeligt kørekort.

MIC 70 - Udstyr
Kubota 66 hk commonrail turbo-dieselmotor,
overholder Stage 3 B
Unik 4-hjulsdrift
Lakeringen overholder korrosions-klasse C4
Klassens laveste lyd- og vibrationsniveau
40 km/t.

Digital display- og skærmterminal

100 liter hydraulisk PTO
Elektisk system overholder IP 67
Automatisk anti-spin-funktion
Klassens bedste komfort
Mulighed for integreret bakkamera
Digital display- og skærmterminal

MC 130 - Udstyr
Professionel feje-/sugemaskine
50 hk Kubota-dieselmotor
Unik i klassen
Rummelig 2-sæders kabine
Køleboks integeret i handskerum
Uafhængig frontbørsteregulering
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HOME & GARDEN

FC 5 Gulvvasker

SC 4 EasyFix Damprenser

OC 3 mobilvasker er lille og kompakt, så den er
nem at have med på farten. Den har genopladeligt
litium-ion-batteri.

FC 5 vasker gulvet rent, uden at du
behøver støvsuge først.

Kraftfuld damprenser til effektiv og skånsom
rengøring – uden brug af kemi.

■■ Tørt på 2 min.
■■ Alle hårde gulve.

■■2-tank system leverer
non-stop damp.
Vejl. pris inkl. moms kr. 1.999,■■2-trins-justering af
Vejl. pris!
dampmængde.

Varenr.: 1.680-000.0

RENGØRINGSLØSNINGER TIL HUS OG HAVE
Rengøringsprodukter fra vores Home & Garden-sortiment
er optimeret til privat brug. Kärchers kerneprodukt er
højtryksrenseren, men vi har også et solidt udvalg af
kvalitetsprodukter til indendørs rengøring - blandt andet

OC 3 Mobilvasker

den kendte vinduesvasker, damprensere, støvsugere og
den nye innovative gulvvasker. Desuden tilbyder Kärcher
et bredt udvalg af pumper og havevanding.

Varenr.: 1.055-500.0

Vejl. pris inkl. moms kr. 1.199,Vejl. pris!

Kr. 1.679,20,Tekniske data

Tekniske data

Trykinterval lavtryk (ca. 5 bar)

Rengøringsområde ca. 60 m² pr. tank

Opvarmningstid: 4 min.

Pumpemængde l/min. maks. 2

Arbejdsbredde 300 mm

Kedel kapacitet: 0,5 l + 0,8 l

Batteri-driftstid 15 min.

Vandtank, snavset vand 0,5 l

Damptryk: maks. 3,5 bar

Vægt uden tilbehør kg 2,1

Vandtank, rent vand 0,4 l

Ydeevne: 100 m2

AD 4 Premium Askestøvsuger
Varenr.: 1.629-731.0

Effektiv lavenergi våd-/tørstøvsuger med patronfilter, eludtag og tilbehørspakke til værkstedsbrug.
17 liter tank.
■■Blæsefunktion.
■■Patronfilter.
■■Tilbehørssæt til tilslutning af el-værktøj.

Vejl. pris inkl. moms kr. 1.099,-

Kr. 1.439,20,-

■■ Kompakt design.
■■ DirtBlaster dyse & Vario Power-lanse.
■■ Vandkølet motor.
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Kr. 2.319,20,-

Kr. 495,20,-

Tekniske data

Tekniske data

Sugeevne: 200 W

Effekt: 600 W

Arbejdsbredde: 21 cm

Energiforbug: 1.000 W

Tank: 17 l.

Tankkapacitet: 370 ml.

Vakuum: 210 mbar

Materiale: Metal

Batteri: Litium-ion-batteri

Tank: 17 l.

Slangelængde: 1,7 m

Batteri-drifttid på hårdt gulv: 30 min.

S 750

SP 7 Dirt Inox dykpumpe

Hurtigere og mere ergonomisk end en kost! Den
største og mest robuste af Kärcher-fejemaskiner.
Den fejer fortove, veje, indkørsler og gårdspladser
5 gange hurtigere end en almindelig kost.

SP 7 Dirt Inox er en robust og effektiv dykpumpe
med sensor og integreret pre-filter til dræning af
større mændger vand.

Varenr.: 1.645-506.0

Kr. 1.999,20,-

Vejl. pris!

Vejl. pris inkl. moms kr. 619,-

Tekniske data

■■Ekstra stor justerbar sidebørste
Vejl. pris inkl. moms kr. 2.499,i god kvalitet, der holder længere.
■■Ideel til større områder,
Vejl. pris!
der skal fejes (over 60 m²).

K 4 Compact er let at opbevare og transportere. Velegnet til hyppig rengøring af
bl.a. terrasse, hegn, møbler, biler, motorcykler og cykler alt efter valg af udstyr.

■■Indbygget fejeblad, der er nemt at tømme.
■■Børsten er nem at tage ud og rengøre.
■■Automatisk startfunktion.
■■Genopladeligt batteri og oplader.

Vejl. pris!

Kr. 1.039,20,-

Varenr.: 1.766-910.0

Vejl. pris!

Varenr.: 1.258-000.0

■■Semi-automatisk filterrengøring.
■■Unikt filtersystem med fladfilter og gnistfang.
■■Metaltank, rør og slange for maksimal sikkerhed.
■■Rør- og gulvmundstykke så den også kan bruges
som grovstøvsuger.

Vejl. pris!

Kr. 879,20,-

Vejl. pris inkl. moms kr. 2.899,-

KB 5 Batteridrevet kost

Vejl. pris inkl. moms kr. 1.299,-

Vejl. pris!

Varenr.: 1.637-310.0

Kr. 1.599,20,-

Tekniske data

Varenr.: 1.629-886.0

K 4 Compact

Vejl. pris inkl. moms kr. 2.099,-

Vejl. pris!

Kr. 959,20,-

WD 3 P Workshop

Vejl. pris inkl. moms kr. 1.799,-

Varenr.: 1.512-450.0

■■Til tømning af damme, oversvømmede kældre
og mindre udgravninger
Vejl. pris inkl. moms kr. 1.599,(maks. 100 m3).
■■Til beskidt vand med
Vejl. pris!
smudspartikler.
Kr.
■■Automatisk
niveausensor.

1.279,20,-

WV 2 Vinduesvasker
10-års jubilæums model
Varenr.: 1.633-426.0

Original vinduesvasker fra Kärcher. Spray,
vask og sug vandet væk, ruden efterlades
uden striber. Vinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader.
■■ Ingen striber.
■■ Ingen dryp.
■■ 3 gange hurtigere.

Tekniske data

Tekniske data

Tekniske data

Kapacitet: 2.500 m²/t.

Pumpehøjde/tryk: Maks. 8/0,8 m/bar

Tank: 100 ml

Arbejdsbredde: 700 mm

vandgennemstrømning: Maks. 15.000 l/t.

Batteridriftstid: 25 min.

Beholder: 32 l

Partikelstørrelse: Maks. 30 mm

Vægt: 0,7 kg

Fladsugning: Ned til 35 mm

Ydeevne: ca. 75 m2

Vejl. pris inkl. moms kr. 549,-

Vejl. pris!

Kr. 439,20,-

K 5 Compact Home
Varenr.: 1.630-724.0

K 5 Compact Home med vandkølet
motor og tilbehørspakke til terrasserengøring. Kompakt design gør den nem at
opbevare eller transpoterer.
■■ Kompakt design.
■■ DirtBlaster dyse & Vario Power-lanse.
■■ Vandkølet motor.
■■ T350-terrassevasker.

Tekniske data

Tekniske data

Ydeevne: 30 m2/t.

Ydeevne: 40 m2/t.

Maks. tryk: 20-130 bar

Maks. tryk: 20–145 bar

Vandmængde: maks. 420 l/t.

Vandmængde: maks. 500 l/t.

Strøm: 1.800 W

Strøm: 2.100 W
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For yderligere information
kontakt os venligst.
Danmark
Kärcher A/S
Slotsherrensvej 411 C
2610 Rødovre
Tel. +45 70 20 66 67
info@dk.kaercher.com
www.karcher.dk

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er ekskl. moms og gældende til og med 31.12.2018.

Leasingbetingelser
Løbetid: 36 måneder. Etableringsgebyr: 1.500,- Restværdi 10 %

